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Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 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 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính 

phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 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 liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 

của Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng, hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 

và bố trí sủ dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, 

thị trấn; 

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, thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá;  

Căn cứ Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 của Sở 

Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã;  

Căn cứ Công văn số 1890/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/7/2021 của Sở 

Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã (lần 2);  

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch 

Thành tại Tờ trình số 49/TTr-BCH ngày 15/01/2021 và Trưởng phòng Nội vụ. 

 Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành xây dựng kế hoạch tuyển dụng Chỉ 

huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã nhằm tuyển 

dụng, bổ sung đội ngũ công chức cấp xã đảm bảo đủ số lượng, có năng lực 
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chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn, chức danh quy định, am 

hiểu về nghề nghiệp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ đặt ra. 

2. Yêu cầu 

Việc xét tuyển phải thực hiện theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 

05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Quy 

chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban 

hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá và Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020, Công 

văn số 1890/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh 

Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã 

đảm bảo chính xác, khách quan, nghiêm túc, công khai, chất lượng. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng 

Tổng số nhu cầu cần tuyển dụng: 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Quân sự 

cấp xã. (Có biểu số 01 kèm theo). 

2. Thông báo nhu cầu tuyển dụng 

Sau khi kế hoạch tuyển dụng được Sở Nội vụ thẩm định và Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt, phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thông báo 

công khai chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thực hiện theo Quy 

chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban 

hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá.  

Thời gian hoàn thành trong vòng 5 ngày kể từ ngày kế hoạch được phê 

duyệt. 

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển  

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại Điều 8 

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá và Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020, 

Công văn số 1890/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hoá, cụ thể: 

- Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên. 

- Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông. 

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; có trình độ đào tạo từ trung cấp 

chuyên nghiệp trở lên ngành quân sự cơ sở. 

- Ngoài các tiêu chuẩn trên, còn phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm:  

+ Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, 

tiêu chuẩn để bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi được 

tuyển dụng. 

+ Có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân và lực lượng 

khác trên địa bàn, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện một số 
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nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo 

vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tài sản và tính mạng của Nhân dân và của Nhà 

nước. 

3.2. Phòng Nội vụ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong vòng 30 

ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ 

phận một cửa UBND huyện Thạch Thành. 

Thành phần hồ sơ: Theo hướng dẫn tại Công văn số 2614/SNV-

XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 và Công văn số 1890/SNV-XDCQ&CTTN 

ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và 

bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; số lượng hồ sơ: 02 bộ/thí sinh; hồ sơ 

đăng ký dự tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bỏ chứng chỉ tin 

học theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 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, thôn, khu phố) 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức 

cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, phải bổ sung các giấy tờ liên quan đến 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm: quy hoạch 

chức danh, quy hoạch hoặc kết quả chuẩn y BCH đảng bộ cấp xã,… 

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng/01 người) 

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh tại 01 (một) UBND xã, 

thị trấn trên địa bàn. 

4. Xây dựng phương án xét tuyển, lập danh sách những người đăng 

ký dự tuyển  

Phòng Nội vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hồ sơ dự 

tuyển, tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn; xây dựng 

phương án xét tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, gửi Sở Nội vụ kèm hồ sơ 

đăng ký dự tuyển (mỗi thí sinh 01 bộ) để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt.  

Thời gian hoàn thành trong vòng 05 ngày sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ 

sơ. 

5. Thành lập Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch 

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án tuyển dụng, 

Phòng Nội vụ căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, tham mưu cho Chủ tịch 

UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát 

hạch. 
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Số lượng, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển hoặc 

Ban kiểm tra sát hạch thực hiện theo Khoản 2 Điều 32 Quy chế tuyển dụng công 

chức cấp xã.  

Thời gian hoàn thành trong vòng 5 ngày kể từ ngày kế hoạch được phê 

duyệt. 

6. Tổ chức xét tuyển, công nhận kết quả trúng tuyển 

Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch tổ chức xét tuyển, xác định 

người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 32 Quy chế tuyển 

dụng công chức cấp xã.  

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày xét tuyển xong, Ban kiểm tra sát hạch trình 

UBND huyện xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển, thông báo công 

khai kết quả xét tuyển tại trụ sở UBND xã nơi tuyển dụng và gửi thông báo công 

nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển. 

7. Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm 

 Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, Phòng Nội vụ tham 

mưu để Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã 

sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch: Thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ theo đúng quy định tại Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ban hành kèm theo Quyết định số 

1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và 

Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự 

cấp xã.  

2. Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực 

hiện các nội dung chuyên môn liên quan đến công tác tuyển dụng chức danh Chỉ 

huy trưởng Quân sự xã theo đúng quy định hiện hành. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với UBND huyện trong việc 

tuyển dụng các chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã đảm bảo đúng các tiêu 

chuẩn, quy định của pháp luật chuyên ngành. 

4. Chủ tịch UBND các xã thị trấn: Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, 

xác định vị trí các chức danh còn thiếu, báo cáo nhu cầu cần tuyển dụng của địa 

phương, đề xuất UBND huyện xem xét những người có đủ tiêu chuẩn điều kiện 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành, thuộc nguồn quy hoạch chức danh đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ 

cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung là Uỷ viên Ban chấp hành 

Đảng bộ cấp xã sau khi được tuyển dụng, theo hướng dẫn số 10/HD/BTCTU 

ngày 14/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm thông báo công 

khai trên trang thông tin điện tử huyện về kế hoạch tuyển dụng chức danh Chỉ 

huy trưởng Quân sự xã của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành. 
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6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện có trách 

nhiệm thông báo công khai trên hệ thống phát thanh và đưa tin rộng rãi trên 

phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch tuyển dụng chức danh Chỉ huy 

trưởng Quân sự xã của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa 

bàn huyện Thạch Thành năm 2021 và thay thế Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 

27/01/2021 của UBND huyện Thạch Thành, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa 

xem xét thẩm định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để thẩm định); 

- Thường trực Huyện ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 

 

 



UBND HUYỆN THẠCH THÀNH 
   

Biểu số 01 

   
 
    

TỔNG HỢP 

Thực trạng, nhu cầu tuyển dụng, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày       tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành) 

     

TT Xã 

Đang bố trí Chỉ 

huy trưởng Quân 

sự 

(đến ngày 

19/8/2021) 

Nhu cầu 

tuyển dụng 

Chỉ huy 

trưởng Quân 

sự (đến ngày 

19/8/2021) 

Nguồn nhân sự quy hoạch điều kiện, 

tiêu chuẩn để tuyển dụng, bổ nhiệm Chỉ 

huy trưởng Quân sự cấp xã 

Ghi chú 
Từ đội ngũ cán 

bộ, công chức 

cấp xã 

 

Từ đội ngũ người 

hoạt động không 

chuyên trách 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Thành Thọ 0 01 0 01 
 

2 Ngọc Trạo 0 01 0 01 
 

3 Thành Vinh 0 01 0 01 
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