
 

 
Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy 

 
Thực hiện Thông báo số 800-TB/HU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Nghi Xuân về công tác cán bộ; Công văn số 3061/UBND-NC1 ngày 

15/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức; Ủy ban nhân 

dân huyện đã thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức đối 

với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng đối với ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó 

Chủ tịch HĐND xã Xuân Thành.  

Ngày 01/6/2020, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã tiến hành kiểm tra các điều 

kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và phỏng vấn sát hạch về trình độ hiệu biết 

chung, năng lực chuyên môn, nghiệp cụ của người được đề nghị tiếp nhận. Kết 

quả, ông Nguyễn Xuân Hùng đạt nội dung về kiểm tra, sát hạch theo quy định. 

(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-UBND ngày /6/2020 của UBND huyện phê 

duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức) 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho thực hiện 

quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành và 

các công trình công cộng huyện đối với ông Nguyễn Xuân Hùng theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
 

Số:          /UBND-NV 
Về việc đề nghị thực hiện quy trình bổ 

nhiệm Phó Trưởng Ban  Quản lý KDL 

Xuân Thành và các CTCC huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghi Xuân, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lưu: VT, NV. 

  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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