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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận  

cán bộ xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển 

 

Căn cứ Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ về công 

chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính 

phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở 

xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 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 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 25/2020/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Công văn số 

477/SNV-XDCQ, ngày 24/5/2022 của Sở Nội vụ đã có về việc tiếp nhận cán bộ cấp xã 

vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển. 

Ngày 24/6/2022, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ xã vào làm công 

chức cấp xã không qua thi tuyển đã tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với ông Trần Văn 

Khởi; sinh ngày 10/7/1989; tốt nghiệp trường Đại học Mở ngành Tin học ứng dụng; 

Hiện là Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Từ được tham gia kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận 

không qua thi tuyển đảm nhận chức danh công chức Văn hóa- Xã hội (Phụ trách Văn 

hóa - Thông tin - Thể thao) xã Yên Từ. Kết quả cụ thể như sau: 

- Phần kiến thức chung: Đạt 35/50 điểm; Phần nghiệp vụ chuyên ngành: Đạt 25/50 điểm 

Tổng điểm kiểm tra, sát hạch: Đạt 60/100 điểm 

Như vậy, ông Trần Văn Khởi đạt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 

cấp xã không qua thi tuyển. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ xã vào làm công chức cấp xã 

không qua thi tuyển thông báo cho ông Trần Văn Khởi và Đảng ủy, UBND xã Yên 

Từ được biết./. 

   Nơi nhận:  

- Ông Trần Văn Khởi; 

- Đảng ủy, UBND xã Yên Từ; 

- Thành viên hội đồng; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: HĐXT. 
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