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HUYỆN BẮC HÀ

Số: 323/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Hà, ngày 30 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về
công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ 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; Thông tư số 13/2019/TT-BNV
ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về 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 29/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công
chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh
Lào Cai; Căn cứ Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự
cấp xã năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố: Huyện Bảo Yên, huyện Văn
Bàn, huyện Bắc Hà, huyện Bảo Thắng và thị xã Sa Pa.
Căn cứ kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện Bắc
Hà kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021.
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy
trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 thuộc huyện Bắc Hà, như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, TRÌNH ĐỘ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện dự tuyển
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có lý lịch rõ ràng, có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức
đăng ký dự tuyển, trong đó không phân biệt loại hình đào tạo trường công lập,
ngoài công lập;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh, vị trí việc làm cụ thể cần
phải phù hợp với tình hình thực tế ở đại phương và không trái với quy định của

2

pháp luật, được quy định trong kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- 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 và thực hiện một số
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 tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
2. Tiêu chuẩn, trình độ dự tuyển
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp Quân sự cơ sở trở lên;
- Lý luận chính trị: Từ trung cấp trở lên;
- Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu
nhiệm vụ.
3. Ngoài tiêu chuẩn về trình độ nêu trên người đăng ký dự tuyển công
chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:
- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu
quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu
nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được
giao;
- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa
bàn công tác.
II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ
hồ sơ, gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày
24/4/2019 của Chính phủ).
- Giấy khai sinh (Có chứng thực).
- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú (Theo mẫu).
- Bằng chuyên môn, bằng tốt nghiệp THPT, Lý luận chính trị (Có chứng thực).
- Bảng điểm học chuyên nghiệp, Học bạ THPT (Có chứng thực).
- Giấy khám sức khỏe do bệnh viên cấp huyện trở lên cấp (Chưa quá 6
tháng tính đến ngày được tiếp nhận hồ sơ).
- Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (Nếu có).
- 02 ảnh cỡ 4x6;
- 02 phong bì có dán Tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
III. SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, cụ thể:
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1. Ủy ban nhân dân xã Thải Giàng Phố: 01 chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Quân sự xã.
2. Ủy ban nhân dân xã Bản Liền: 01 chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Quân sự xã.
IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Ưu tiên trong xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Nghị
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thông báo này được thông báo công khai trên sóng phát thanh, Cổng
Thông tin điện tử huyện Bắc Hà và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của
UBND xã, thị trấn nơi tuyển dụng công chức về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và
chức danh công chức cần tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự
tuyển của người đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung, thời gian xét tuyển và phí
dự tuyển.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển
dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử
của UBND huyện Bắc Hà và trụ sở làm việc của UBND xã, thị trấn nơi tuyển
dụng. Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc
qua đường bưu điện đến Phòng Nội vụ huyện Bắc Hà. Số điện thoại liên hệ: 0214.
3880. 221.
3. Lệ phí nộp hồ sơ dự tuyển và lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành.
Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã
huyện Bắc Hà năm 2021./.
Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- BCHQS huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm VH-TT-TT huyện Bắc Hà;
- Cổng TTĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, NV.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Đăng

