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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:      /BC-UBND
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Kỳ, ngày     tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Việc rà soát các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 

năm 2023

Thực hiện Công văn số 430/NV, ngày 10/11/2022 của Phòng Nội vụ huyện 
Tứ Kỳ về việc rà soát các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.

UBND xã Hà Kỳ rà soát báo cáo như sau:
Sau khi rà soát danh sách là công chức, hợp đồng lao động hiện đang công 

tác tại UBND xã Hà Kỳ là nam công dân trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 
tuổi; nam công dân đã tốt nghiệp các trường có trình độ Cao đẳng, Đại học độ tuổi 
đến hết 27 tuổi 

Qua rà soát UBND xã Hà Kỳ không có nam công dân trong độ tuổi từ đủ 
18 tuổi đến hết 25 tuổi; nam công dân đã tốt nghiệp các trường có trình độ Cao 
đẳng, Đại học độ tuổi đến hết 27 tuổi trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023./.

Nơi nhận:
- Phòng nội vụ huyện;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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