
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 129 /TB-UBND                    Bảo Lạc, ngày 21 tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự các xã Đình Phùng, Phan Thanh, Kim Cúc năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND, ngày 07/9/2022 của UBND huyện 

Bảo Lạc về Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã 

Đình Phùng, Phan Thanh, Kim Cúc - huyện Bảo Lạc năm 2022; 

Căn cứ Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 về việc thành lập 

Hội đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, năm 2022; 

Căn cứ Biên bản số 56/BB-HĐXT ngày 03/11/2022 Biên bản họp xét tuyển 

Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã; 

Căn cứ Công văn số 2695/SNV-XDCQ&TN ngày 16/11/2022 của Sở Nội 

vụ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Bảo Lạc; 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét 

tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã năm 2022 như sau: 

- Tổng số người đăng ký xét tuyển 11 người. 

- Số người trúng tuyển 03/11 người (có danh sách kèm theo). 

- Số người không trúng tuyển 8/11 người (có danh sách kèm theo). 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện, UBND các xã Đình 

Phùng, Kim Cúc, Phan Thanh, đăng tải trên trang Thông tin điện tử huyện theo 

quy định. 

Trên đây là Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc về kết quả 

tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2022./. 

Nơi nhận: 

 - TT Huyện ủy (b/c); 
 - TT HĐND huyện (b/c); 
 - CT, các PCT UBND huyện; 
 - Ban Chỉ huy quân sự huyện; 
 - UBND các xã Đình Phùng,  

    Kim Cúc, Phan Thanh; 

 - Thí sinh trúng tuyển; 

 - Phòng Văn hoá - thông tin; 
 - Lưu: VT, NV. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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