
 

 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển  

công chức cấp xã huyện Mường Ảng 
–––––––––––––––––––––– 

 

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 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 cấp xã và 

những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 3576/QĐ-SNV ngày 23/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức cấp xã thuộc 

huyện Mường Ảng năm 2022; Thông báo số 81/TB-UBND ngày 03/10/2022 của 

UBND huyện Mường Ảng về việc tuyển dụng công chức cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND 

huyện Mường Ảng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 

huyện Mường Ảng; 

Căn cứ số Báo cáo số 519/BC-HĐTD ngày 30/11/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng về kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng thông báo Kết quả xét tuyển và danh 

sách dự kiến người trúng tuyển công chức cấp xã huyện Mường Ảng. 

 (Có danh sách kèm theo) 

Trên đây là thông báo Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng 

tuyển công chức cấp xã của UBND huyện Mường Ảng./.  

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 

- Trang thông tin điện tử huyện (để niêm yết); 

- UBND xã Xuân Lao, Ngối Cáy, Nặm Lịch 

(để niêm yết); 
- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Trọng Thiện 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
––––––––––––––– 

 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mường Ảng, ngày       tháng 12 năm 2022 
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