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THÔNG BÁO  

Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển  

công chức Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã  
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 112/2011/NĐ-CP ngày 

05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn; số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 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 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ các Văn bản của Sở Nội vụ: Số 2129/SNV-CCVC ngày 

11/12/2020 về việc tuyển dụng công chức cấp xã; số 1304/SNV-CCVC ngày 

16/7/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã; số 1915/SNV-

CCVC ngày 05/10/2021 về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã; 

 Trên cơ sở báo cáo của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển công chức 

Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã (tại Báo cáo số 02/BC-BKTP ngày 

12/10/2021); Ủy ban nhân dân thị xã thông báo danh sách người đủ điều kiện dự 

tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã cụ thể như sau: 

04 người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển 

(có danh sách cụ thể kèm theo) 

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để người đăng ký dự tuyển được biết; 

thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND thị xã và 

UBND các phường, xã: Nam Hồng, Đức Thuận, Đậu Liêu, Thuận Lộc, được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã; đồng thời được gửi đến địa chỉ của 

người đăng ký dự tuyển theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Văn phòng HĐND - UBND (để niêm yết); 

- Phòng Nội vụ;  

- Ban chỉ huy quân sự thị xã; 

- UBND các phường, xã (để niêm yết); 

- Cổng Thông tin điện tử thị xã (để đăng tin); 

- Những người đủ điều kiện dự tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 



DANH SÁCH 

NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày       /10/2021 của UBND thị xã) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi thường trú Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Lê Hoàng Đạo 02/8/1990 
TDP 3, phường Nam Hồng, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Trung cấp, chuyên 

ngành Quân sự cơ sở 

Là cán bộ không 

chuyên trách phường 

Nam Hồng (Phó Chỉ 

huy trưởng BCH Quân 

sự phường) 

2 Thái Khắc Hải 20/3/1987 
TDP 6, phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Trung cấp, chuyên 

ngành Quân sự cơ sở 

Là cán bộ không 

chuyên trách phường 

Đậu Liêu (Phó Chỉ huy 

trưởng BCH Quân sự 

phường) 

3 Nguyễn Hữu Quang 08/8/1986 
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Trung cấp, chuyên 

ngành Quân sự cơ sở 

Là cán bộ không 

chuyên trách tại xã 

Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc (Phó 

Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự xã) 

4 Trần Văn Quyết 30/01/1987 

TDP Thuận Minh, phường Đức 

Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học, chuyên ngành 

Quân sự cơ sở 

Là cán bộ không 

chuyên trách tại 

phường Đức Thuận 

(Phó Chỉ huy trưởng 

BCH Quân sự phường) 

(Danh sách này gồm có 04 người, tên được xếp theo thứ tự chữ cái từ A-B
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