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Xuân Trường, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban kiểm tra hồ sơ chuyển cán bộ thành công chức cấp xã 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH 

 

Căn cứ 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; 

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 5582/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND 

huyện Xuân Trường về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch chuyển cán bộ 

thành công chức cấp xã; 

Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng kiểm tra sát hạch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra hồ sơ chuyển cán bộ thành công chức cấp 

xã, huyện Xuân Trường gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Đỗ Văn Minh : Chánh VP HĐND&UBND huyện - Trưởng ban 

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

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

Điều 2. Ban kiểm tra hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, văn bằng, chứng 

chỉ, các điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét chuyển theo đúng quy định pháp 

luật và 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, Thư ký Hội đồng kiểm tra sát hạch 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. 

 

 

 

                                                  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Ngọc Cường 
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