
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỤ BẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 156/TB-UBND Vụ Bản, ngày 28 tháng 11 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả kiểm tra sát hạch và dự kiến tiếp nhận cán bộ cấp xã  

thành công chức cấp xã 

(chức danh Văn hóa - xã hội xã Vĩnh Hào) 
 

 

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; 

Căn cứ Quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch và dự kiến tiếp nhận cán bộ cấp 

xã thành công chức cấp xã (chức danh Văn hóa - xã hội xã Vĩnh Hào). 

UBND huyện Vụ Bản thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và dự kiến tiếp 

nhận cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã (chức danh Văn hóa - xã hội xã Vĩnh 

Hào): 

1. Kết quả kiểm tra, sát hạch: Bà Trần Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Vĩnh Hào được 72/100 điểm kiểm tra sát hạch. 

2. Căn cứ kết quả kiểm tra sát hạch, bà Trần Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hào đủ điều kiện để được dự kiến tiếp nhận thành công 

chức Văn hóa - xã hội xã Vĩnh Hào.  

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Vụ Bản, niêm 

yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Vụ Bản, trụ sở UBND xã 

Vĩnh Hào và gửi tới bà Trần Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh 

Hào./. 
 

Nơi nhận: 

- Cổng thông tin điện tử huyện Vụ Bản; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; 

- UBND xã Vĩnh Hào; 

- Bà Trần Thị Phương; 

- Lưu: VT, BTCNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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