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THÔNG BÁO 

về kết quả tiếp nhận hồ sơ sát hạch vị trí Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Lúc  
----- 

  

 - Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND, 

ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 7 và khoản 

2 Điều 8 Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, ngày 

13/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. 

- Căn cứ Quy định số 12-QĐ/HU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Bắc Hà về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán 

bộ ứng cử. 

-  Căn cứ Kế hoạch số 171-KH/HU, ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Bắc Hà về tuyển dụng một số vị trí trưởng đoàn thể cấp cơ sở (Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Đoàn thanh niên cấp cơ sở)  

bằng hình thức sát hạch, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà. 

- Căn cứ Kế hoạch số 205- KH/HU, ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Bắc Hà về tổ chức sát hạch, để giới thiệu nhân sự ứng cử giữ chức vụ 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà; 

Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch của ứng viên; tổng 

hợp, nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ theo đối tượng và tiêu chuẩn của vị trí việc làm 

cần sát hạch. Ngày 12/11/2022 Hội đồng sát hạch tiến hành họp sơ tuyển hồ sơ của 

các ứng viên. Căn cứ biên bản họp của Hội đồng sát hạch, Hội đồng sát hạch thông 

báo về kết quả tiếp nhận hồ sơ sát hạch, với các nội dung cụ thể như sau 

1. Tổng số hồ đăng ký dự tuyển: 04 bộ hồ sơ 

2. Số hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia phỏng vấn, sát hạch: 02 hồ sơ. 

(1). Họ và tên: Vàng Seo Sào; sinh ngày: 15/5/1995; dân tộc Mông; giới tính: Nam. 

- Quê quán: Xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai. 

- Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12.  
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- Trình độ chuyên môn: Đại học nội vụ, chuyên ngành quản lý văn hóa; hình 

thức đào tạo: Chính quy; xếp loại Khá. 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp. 

- Chứng chỉ: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Đã tham gia công tác:  

+ Từ tháng 08/2021 đến nay: Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Hoàng Thu 

Phố, huyện Bắc Hà. 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

(2). Họ và tên: Lương Thị Khoẳn; sinh ngày: 07/6/1989; dân tộc Tày; giới tính: Nữ. 

- Quê quán: Xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Nậm Lúc Hạ, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai. 

- Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Luật học; 

hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm; xếp loại Khá. 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp. 

- Chứng chỉ: Tiếng Anh bậc 2; Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Đã tham gia công tác:  

+ Từ tháng 02/2012 đến tháng 8/2017: Cán bộ hợp đồng Văn phòng thống 

kê xã Nâm Lúc, huyện Bắc Hà. 

+ Từ tháng 6/2021 đến nay: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm 

Lúc, huyện Bắc Hà. 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

(có danh sách các ứng viên kèm theo). 

Thông báo này được đưa tin trên cổng thông tin điện tử của Huyện ủy Bắc 

Hà và niêm yết tại Ban Tổ chức Huyện ủy./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, 

- Hội Nông dân huyện, 
- Phòng Nội vụ huyện, 
- Đảng bộ xã, thị trấn, 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông  
(đưa tin), 

- Công thông tin điện tử Huyện ủy (đưa tin), 
- Niêm yết tại Ban Tổ chức Huyện ủy, 
- Lưu Hội đồng sát hạch. 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
Kiêm 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 
 

 
 

 
Lý Xuân Thành 
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