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Xuân Trường, ngày         tháng 12  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch chuyển cán bộ thành công chức cấp xã 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; Nghị định 

112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011; Nghị định 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; 

Căn cứ 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 Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Quyết định số 

1019/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao số lượng 

cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, 

viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định; 

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 

của tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch chuyển cán bộ thành công 

chức cấp xã, huyện Xuân Trường năm 2022 gồm các ông (bà) có tên và giữ các 

chức vụ sau: 

1. Ông Đặng Ngọc Cường : Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng 

2. Ông Đỗ Viết Thuận : Trưởng phòng Nội vụ - Phó Chủ tịch HĐ 

3. Ông Đỗ Văn Minh : Chánh VP HĐND&UBND huyện - Ủy viên 

4. Ông Trần Tùng : Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Ủy viên 



5. Ông Đinh Văn Trâm : Trưởng phòng VH-TT huyện - Ủy viên 

6. Bà Mai Thị Thu Hiền : Chủ tịch UBND xã Xuân Trung - Ủy viên 

7. Ông Nguyễn Văn Minh : Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện - Ủy viên kiêm 

Thư ký Hội đồng 

Điều 2. Hội đồng kiểm tra sát hạch có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, các điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ 

chuyển sang công chức cấp xã và tổ chức sát hạch về trình độ, năng lực chuyên 

môn của người dự xét chuyển theo đúng quy định pháp luật. 

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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