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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁT XÁT 

 
Số:             /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Bát Xát, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức tuyển dụng công chức  

Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công 

chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính 

phủ về 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 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn thuộc tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp 

xã năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố: Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên, Bát 

Xát, Mường Khương, Văn Bàn, Thị xã Sa Pa và Thành phố Lào Cai. 

Để công tác tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 

đảm bảo đúng quy định. UBND huyện Bát Xát xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển 

dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh 

bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

2. Việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã phải đáp ứng 

nhu cầu vị trí việc làm và số lượng người đã được duyệt trong năm 2020. Người 

được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí 

chức danh cần tuyển.  

3. Đảm bảo an toàn, ngăn ngừa, phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong 

công tác tuyển dụng. 

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

1. Đối tượng dự tuyển 
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Người đăng ký dự tuyển là người của tỉnh Lào Cai và phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn sau: 

1.1 Đối với trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

1.2 Đối với trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp ngành Quân sự cơ sở 

trở lên. 

1.3 Chứng chỉ tin học: Có chứng chỉ tin học A trở lên và tương đương. 

2. Người của tỉnh Lào Cai được xác định khi có 1 trong 3 điều kiện 

- Có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên, hiện đang 

sinh sống tại Lào Cai. 

- Người tỉnh ngoài lấy vợ người Lào Cai (có đăng kí kết hôn) có hộ khẩu 

thường trú từ 01 năm (12 tháng) trở lên tại Lào Cai tính đến thời điểm nộp hồ sơ 

tuyển dụng. 

- Người có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai và có 3 năm học Trung học phổ 

thông tại Lào Cai. 

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

3.1. Những người có đủ điều kiện sau được đăng ký dự tuyển 

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam,  

b) Đủ 18 tuổi trở lên. 

c) Có đơn dự tuyển (có mẫu kèm theo); có lý lịch rõ ràng (có xác nhận của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ); 

d) Có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức 

đăng ký dự tuyển (có các điều kiện theo quy định tại mục 1, phần II Kế hoạch 

này); 

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh, vị trí việc làm cụ thể cần 

tuyển phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và không trái với quy định 

của pháp luật, được quy định trong kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã; 

h) Phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân và các 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. 

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian truy cứu 

trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; 

- Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ 

sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục 
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4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong dự tuyển công chức cấp xã: 

4.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh 

binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; 

4.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương 

binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của 

thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; 

4.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực 

lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình 

nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã từ đủ từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. 

III. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 

1. Thông báo tuyển dụng 

UBND huyện thông báo tuyển dụng công chức xã ít nhất 01 (một) lần trên 

Đài truyền thanh - Truyền hình huyện và cổng thông tin điện tử của huyện; Đồng 

thời niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Phòng Nội vụ huyện tiếp nhận hồ sơ những người đăng ký dự tuyển vào chức 

danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã. 

* Lưu ý: 

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ không được từ chối bất cứ một 

hồ sơ hợp lệ nào, nếu hồ sơ chưa đảm bảo phải hướng dẫn người dự tuyển hoàn 

chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Thủ trưởng cơ quan nhận hồ sơ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về 

tính pháp lý, tính hợp lệ, tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ thí sinh dự tuyển. 

3. Lập danh sách, thông báo công khai thí sinh đủ điều kiện dự tuyển 

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ, phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm lập danh 

sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển báo cáo UBND huyện, niêm yết công khai tại 

trụ sở làm việc của UBND huyện, phòng Nội vụ huyện, UBND các xã, thị trấn. 

* Lưu ý: Để xác định rõ đối tượng người dân tộc thiểu số được ưu tiên và 

không được ưu tiên theo quy định, quy ước viết tắt trong cột ưu tiên tại danh sách 

như sau: 

- Người dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển dụng được viết tắt: DTTS; 
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- Đối tượng dân tộc còn lại (không được ưu tiên) được viết tắt: DT. 

 

4. Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức xã 

4.1. Hội đồng tuyển dụng 

a) Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020, cụ thể như 

sau: 

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND huyện. 

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là 01 lãnh đạo phòng Nội vụ huyện. 

- Thư ký Hội đồng là Chuyên viên phòng Nội vụ huyện. 

- Các Uỷ viên Hội đồng là lãnh đạo các phòng, ban huyện có liên quan. 

b) Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại tiểu mục 2 khoản 3 điều 1 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ về 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, thôn tổ dân phố. 

4.2. Thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển 

Nếu ít hơn 20 hồ sơ xét tuyển, UBND cùng cấp thành lập Ban kiểm tra phiếu 

dự tuyển (sau khi thống nhất với Sở Nội vụ bằng văn bản). 

a) Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại tiểu mục 2 khoản 3 điều 1 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ về 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, thôn tổ dân phố. 

b) Tiêu chuẩn thành viên ban kiểm tra phiếu dự tuyển: Người được cử làm 

thành viên phải là công chức, lãnh đạo, có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 

Không có cha, mẹ, anh, chị, em ruột (kể cả bên vợ hoặc chồng), vợ hoặc chồng dự 

kỳ thi xét tuyển; không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong 

thời gian thi hành Quyết định kỷ luật. 

5. Tổ chức xét tuyển: 

Thực hiện theo Quy định tại khoản 6 điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bô, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

6. Thông báo kết quả trúng tuyển: 

Sau khi có kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng công chức xã, phòng 

Nội vụ huyện niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở UBND huyện, phòng 

Nội vụ huyện, UBND các xã, thị trấn nơi tuyển dụng và trên cổng thông tin điện tử 

của huyện đồng thời gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả tuyển dụng công chức về 

Sở Nội vụ. 



5 
 

  

Gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ 

mà người dự tuyển đã đăng ký. 

Căn cứ kết quả thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển. UBND huyện thông 

báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự 

tuyển đã đăng ký. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả 

trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến phòng Nội vụ huyện hoàn thiện hồ sơ 

trúng tuyển thì UBND huyện ban hành Quyết định tuyển dụng theo đúng quy định. 

IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG: 

1. Thông báo tuyển dụng: Tháng 11 năm 2020. 

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, bổ nhiệm. 

3. Số lượng chức danh tuyển dụng: 01 chỉ tiêu của chức danh Chỉ huy 

trưởng quân sự cấp xã. 

4. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 10/11/2020 - 10/12/2020. Tại phòng Nội 

vụ huyện vào các giờ làm việc hành chính trong tuần. 

5. Tổ chức xét tuyển: Dự kiến ngày 28/12/2020 

6. Thông báo kết quả xét tuyển: Dự kiến từ ngày 29/12/2020 - 30/12/2020 

7. Phê duyệt kết quả trúng tuyển: Dự kiến từngày31/12/2020 - 10/01/2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện:  

Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tuyển dụng 

công chức cấp xã theo các quy định hiện hành. Xây dựng thông báo tuyển dụng 

tuyển dụng công chức cấp xã. Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng (nếu có). 

Tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển; Chủ trì tham mưu giúp Hội đồng 

tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển; Tổng hợp, thông báo công khai 

danh sách người đủ điều kiện xét tuyển, thời gian, địa điểm, lịch xét tuyển; Tổng 

hợp báo cáo tỉnh phê duyệt và thông báo kết quả xét tuyển. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Có trách nhiệm thông báo công khai 

trên trang thông tin điện tử huyện về kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp 

xã, thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát. 

3. Trung tâm VH-TT-TT huyện: Có trách nhiệm thông báo công khai trên 

đài truyền thanh - truyền hình huyện và đưa tin rộng rãi trên phương tiện thông tin 

đại chúng về kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp cấp xã 

năm 2020, Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 

2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát. 
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Có trách nhiệm thẩm định trên cơ sở 

đề xuất của cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng, bố trí kinh phí thực hiện 

đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định (nếu có). 

5. Ban chỉ huy quân sự huyện: Phối hợp với phòng Nội vụ thực hiện xét 

tuyển công chức cấp xã đảm bảo theo đúng quy định. 

6. UBND các xã, thị trấn: Có trách nhiệm niêm yết công khai Kế hoạch 

tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn để những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia 

đăng ký tuyển dụng.  

Trên đây là Kế hoạch về tổ chức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân 

sự cấp xã năm 2020 của UBND huyện Bát Xát./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 

- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Ban tổ chức Huyện ủy; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, CV(Ký); 

- Lưu: VT, NV. 

 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Bình 
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NHU CẦU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch  số:           /KH-UBND ngày     tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Bát Xát) 

 

STT Đơn vị 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Ví trí cần tuyển 

Yêu cầu vị trí cần tuyển 
Ghi 

chú 

Trình độ chuyên môn Chuyên ngành  

1 Xã Trịnh Tường 1 Chỉ huy trưởng quân sự xã Trung cấp trở lên Quân sự cơ sở  

 Tổng cộng 1     
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