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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã,  

bố trí tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa  
 

                  

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; Luật Dân quân 

tự vệ năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng và 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 cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 

30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ 

về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của 

Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử 

dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự  xã, phường, thị 

trấn; 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 Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện 

Phú Hòa về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Phú 

Hòa năm 2022; 

Trên cơ sở Báo cáo số 377/BC-NV ngày 15/8/2022 của Phòng Nội vụ về  

kết quả xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, bố trí tại 

xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. 

UBND huyện thông báo kết quả xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã, bố trí tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa như sau: 

Ông Trần Quang Đại, sinh ngày 10/11/1992, văn hóa: 12/12, chuyên môn: 

Cao đẳng Quân sự cơ sở (Đã hoàn thành chương trình đại học đang chờ nhận 

bằng), tin học: Tin học ứng dụng trình độ A; ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh 

trình độ A, chính trị: Trung cấp, hiện là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hòa 

Quang Bắc. Ông Trần Quang Đại đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trúng tuyển 

chức danh công chức cấp xã vị trí Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo quy định. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết./. 
 

Nơi nhận:    
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Nội vụ; 

- Ban CHQS huyện; 

- UBND xã Hòa Quang Bắc; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Khải 
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