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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/TB-UBND ngày 20/12/2022 và Thông báo số 

17/TB-UBND ngày 07/02/2023 của UBND huyện Xuân Trường về việc tuyển 

dụng công chức xã, thị trấn năm 2023, UBND huyện Xuân Trường đã tổ chức tiếp 

nhập hồ sơ xét tuyển (chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã), hồ sơ các 

trường hợp đặc biệt và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn 

năm 2023 theo quy định.  

Đến 17h00’ ngày 21/3/2023, UBND huyện Xuân Trường đã tiếp nhận 01 hồ 

sơ đăng ký xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã; 03 hồ sơ tuyển dụng 

đặc biệt (Viên chức và bằng Giỏi); 38 Phiếu đăng ký dự tuyển ở các chức danh 

tuyển dụng.  

UBND huyện Xuân Trường thông báo danh sách những người đăng ký 

tuyển dụng vào làm công chức cấp xã năm 2023 huyện Xuân Trường trên Cổng 

thông tin điện tử của huyện (địa chỉ https://xuantruong.namdinh.gov.vn, Mục 

“Tuyển dụng công chức, viên chức”), niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của huyện và Phòng Nội vụ huyện (có danh sách kèm theo). 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

huyện và niêm yết công khai theo địa chỉ nêu trên, nếu có ý kiến thắc mắc về danh 

sách thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2023, đề nghị phản 

ánh về UBND huyện Xuân Trường (qua Phòng Nội vụ, SĐT 0982.705.089) để 

xem xét giải quyết. 

Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển sẽ được thông báo sau 

khi Ban kiểm tra hồ sơ thẩm định hồ sơ theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                      
- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định;                                                                                  
- Lãnh đạo UBND huyên;          

- Phòng Nội vụ huyện;                                                               

- UBND các xã, thị trấn liên quan; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV.                                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Trịnh Văn Hoàng 
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