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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển
công chức xã năm 2021 của huyện Ia Grai
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức
danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị
trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nghị định số
112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
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 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 về việc
hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai; Quyết định số
18/2021/QĐ-UBND ngày 5/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai quy định về bố trí số lượng
cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số
19/2021/QĐ-UBND ngày 5/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định chi tiết
một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày
6/11/2019 của Bộ trưởng 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 áp dụng trên địa
bàn tỉnh Gia Lai;
Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển công chức xã năm 2021 tại Báo cáo số
03/BC-HĐXT ngày 25/3/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển công chức xã năm 2021 của
huyện Ia Grai, cụ thể như sau:
1. Số thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2: 63 thí sinh.
2. Số thí sinh không trúng tuyển: 46 thí sinh.
3. Số thí sinh trúng tuyển: 17 thí sinh (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Trưởng phòng Nội vụ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển
bằng văn bản tới người dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ (b/c);
- LĐ. UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, NV.
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