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THÔNG BÁO 

Những người được thi tuyển và những người không được  

thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 

 

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 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

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

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNVngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc 

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 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Nam Định;  

Căn cứ thông báo số 445/TB-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện về tuyển 

dụng công chức cấp xã huyện Ý Yên năm 2021. 

Căn cứ kết quả tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (tốt nghiệp loại giỏi) đối 

với những người dự tuyển công chức cấp xã huyện Ý Yên năm 2021. UBND huyện 

Ý Yên thông báo những người được thi tuyển và những người không được thi tuyển 

công chức cấp xã huyện Ý Yên năm 2021 như sau. 

I. Những người được thi tuyển. Tổng số 33 người được thi tuyển vào 08 vị trí 

chức danh công chức cấp xã, cụ thể như sau: 

1. Vị trí chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch, có 02 người dự thi. 

2. Vị trí chức danh công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác Văn 

phòng HĐND&UBND, có 01 người dự thi. 

3. Vị trí chức danh công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác Nội vụ, 

có 04 người dự thi. 

4. Vị trí chức danh công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác Thống 

kê, có 09 người dự thi. 

5. Vị trí chức danh công chức Tài chính - Kế toán, có 05 người dự thi. 

6. Vị trí chức danh công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Văn hóa - 

Thông tin- Thể dục - Thể thao, có 02 người dự thi. 

7. Vị trí chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi 

trường phụ trách công tác Địa chính - Môi trường, có 06 người dự thi. 

8. Vị trí chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi 

trường phụ trách công tác Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới, có 04 người dự 

thi. 



II. Những người không được thi tuyển. Tổng số 07 người đăng ký dự tuyển 

vào 03 vị trí chức danh công chức cấp xã, cụ thể như sau: 

1. Vị trí chức danh công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác Văn 

phòng HĐND&UBND, có 04 người không được thi. 

2. Vị trí chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi 

trường phụ trách công tác Địa chính - Môi trường, có 02 người không được thi. 

2. Vị trí chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi 

trường phụ trách công tác Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới, có 01 người 

không được thi. 

Lý do không được thi: Vị trí chức danh công chức đăng ký dự tuyển, người tốt 

nghiệp loại giỏi đã trúng tuyển. 

                                    (có danh sách kèm theo)  

UBND huyện Ý Yên thông báo để những người đăng ký dự tuyển được biết.  

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện 

(Website: http://yyen.namdinh.gov.vn) và được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, tại trụ sở UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu 

tuyển dụng, kể từ ngày 29/12/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND các xã, TT;  

- Phòng Nội vụ;   

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VP, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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