
 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển người hoạt động không chuyên trách xã 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 về tuyển 

dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2022; 

Căn cứ Biên bản số 09-BB/ĐU ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng 

tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã về họp xét tuyển dụng người 

hoạt động không chuyên trách xã. 

Căn cứ Công văn số 1455/UBND-NV ngày 06 tháng 6 năm 2022 về việc 

phê duyệt kết quả tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Thạch Lâm; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BTV ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm về việc công nhận Uỷ viên Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Lâm. 

Uỷ ban nhân dân xã Thạch Lâm thông báo kết quả trúng tuyển người hoạt 

động không chuyên trách xã năm 2022 theo hình thức xét tuyển như sau:  

1. Số người đăng ký dự tuyển: 02 người 

2. Kết quả trúng tuyển: 02 người, cụ thể: 

- Ông Lầu Văn Ninh, sinh ngày 30/9/1990, trú tại xóm Nà Hôm, xã Thạch 

Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; tốt nghiệp Trường Đại học Công đoàn, 

chuyên ngành xã hội học trúng tuyển vào chức danh Phụ trách Dân số, Kế hoạch 

xã Thạch Lâm. 

- Bà Sần Thị Oanh, sinh ngày 10/10/1989, trú tại xóm Bản Luầy, xã 

Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; tốt nghiệp Trường Cao đẳng sự 

phạm Hà Nội (hệ trung cấp), chuyên ngành Giáo dục tiểu học trúng tuyển vào 

chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Lâm. 

3. Kết quả không trúng tuyển: 0  

Trên đây là Thông báo kết quả trúng tuyển người hoạt động không chuyên 

trách xã năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xã Thạch Lâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ huyện; 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; 

- Các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã; 

- Các đơn vị, các xóm trên địa bàn xã; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NNHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Dương Thị Hoa 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 294/TB-UBND Thạch Lâm, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
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