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         Yên Sơn, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức xã năm 2021 

  

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 
công chức xã, phường, thị trấn; 

 Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

 Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Văn bản số 1411/UBND-NC ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang về công chức cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức xã 

không qua thi tuyển; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 01/BC-HĐKTSH ngày 31/8/2021 của Hội đồng 
kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức xã về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 

công chức xã không qua thi tuyển năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thông báo: 

1. Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức xã của huyện Yên Sơn năm 
2021, cụ thể như sau:  

- Họ và tên: Ma Văn Trường, sinh ngày 20/10/1980; dân tộc: Tày. 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chủ tịch Hội Nông dân xã Hùng Lợi, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp, ngành Khuyến nông. 

 - Trình độ tin học: Tin học văn phòng. 

- Lý luận chính trị: Trung cấp. 

- Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển: Chức danh công chức Địa chính - Nông 
nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

+ Kết quả kiểm tra, sát hạch về phần kiến thức hiểu biết chung: Đạt 
72,5/100 điểm. 

+ Kết quả kiểm tra, sát hạch về chuyên ngành: Đạt 67,5/100 điểm. 

+ Tổng điểm: Đạt 70/100 điểm. 

 



2. Phân công trách nhiệm 

 2.1. Văn phòng huyện niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân huyện. 

2.2. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện niêm yết công khai, thông báo kết 
quả kiểm tra, sát hạch đến thí sinh dự tuyển và tiếp nhận phản ánh, khiếu nại (nếu 

có) theo đúng quy định. 

2.3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện thông báo kết 

quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức trên sóng phát thanh huyện và đăng tải 
lên Trang thông tin điện tử của huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Nội vụ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 
- Văn phòng huyện; 
- Thí sinh dự tuyển; 
- Lưu: VT,TCNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phương 
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