
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mường Khương, ngày       tháng 10  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự vào làm việc tại 

 Uỷ ban nhân dân các xã: Tả Gia Khâu, Lùng Khấu Nhin, Tả Thàng 

 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai: Số 43/2013/QĐ-UBND quy 

định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai; số 47/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 

10/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai; số 44/2013/QĐ-UBND ngày 

10/10/2013 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; số 2768/QĐ-UBND, ngày 25/8/2016 về việc giao chỉ tiêu biên chế 

cán bộ công chức cấp xã - tỉnh Lào Cai; số 3427/QĐ-UBND, ngày 8/10/2020 về 

việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. 

Căn cứ Thông báo số 290/TB-SNV, ngày 30/8/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lào 

Cai về số lượng biên chế theo chức danh cán bộ, công chức các xã, thị trấn thuộc 

huyện Mường Khương; 

UBND huyện Mường Khương thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ 

huy Trưởng Quân sự các xã Tả Gia Khâu, Lùng Khấu Nhin, Tả Thàng như sau: 

1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Cần tuyển 03 chỉ tiêu thuộc chức danh công 

chức Chỉ huy trưởng Quân sự để bố trí làm việc tại UBND các xã: Tả Gia Khâu, 

Lùng Khấu Nhin, Tả Thàng. 

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

2.1.. Đối tượng dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn sau: 

- Độ tuổi: Là Công dân Việt Nam (có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam) 

- Đủ 18 tuổi trở lên. 

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên; 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Quân sự cơ sở trở 

lên. 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

http://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=43/2013/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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Ngoài những tiêu chuẩn trên, còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị 

Quân đội nhân dân, Công an 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. 

* Lưu ý: Chỉ tuyển dụng những người đã được Đảng ủy, UBND các xã nêu 

trên phối hợp BCH Quân sự huyện quy hoạch, cử đi đào tạo để dự nguồn chức 

danh Chỉ huy trưởng Quân sựvà sau khi trúng tuyển phải được Ban chỉ huy Quân 

sự huyện đề nghị tuyển dụng, bổ nhiệm. 

2.2.. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:   

- 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. 

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng 

3.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

3.2. Nội dung xét tuyển 

- Xét kết quả học tập của người dự tuyển; 

- Phỏng vấn về kiến thức chung và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người 

dự tuyển. 

4. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức 

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển các chức danh công chức cấp xã 

là những người có đủ 02 điều kiện sau: 

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm 

học tập chưa nhân hệ số 2). Đạt yêu cầu của phần phỏng vấn, sát hạch. 

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong 

phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức; 

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở 

chức danh công chức cần tuyển dụng thì cách xác định người trúng tuyển như 

sau: 

+ Người có kết quả điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; 

+ Nếu kết quả điểm học tập bằng nhau thì người có kết quả điểm tốt nghiệp 

cao hơn là người trúng tuyển; 

+ Nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển. 

4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã lần này 

không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 
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5. Hồ sơ dự tuyển và lệ phí xét tuyển 

5.1. Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu mua tại Phòng Nội vụ huyện Mường Khương): 

Các thí sinh đủ điều kiện và có nguyện vọng dự xét tuyển thì nộp 01 bộ hồ sơ dự 

tuyển, ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và đảm bảo đúng, đủ các thành phần 

theo thứ tự sau: 

- Đơn xin tuyển dụng (theo mẫu gửi kèm); ghi rõ đăng ký dự tuyển vào chức 

danh Chỉ huy trưởng Quân sự của xã cụ thể. 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc xác nhận của cơ 

quan, tổ chức nơi người đó đang công tác hoặc học tập (không quá 30 ngày tính đến 

ngày nộp hồ sơ dự tuyển). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp có giá trị 

trong 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển). 

- Giấy khai sinh (bản sao); 

- Các loại văn bằng, chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp 

chuyên nghiệp; Chứng chỉ Tin học,... (bản phô tô). 

- Sổ học tập, bảng điểm... (bản phô tô). 

- Giấy chứng nhận ưu tiên của cấp có thẩm quyền (nếu có); 

- 02 ảnh màu cỡ 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của 

người nhận để tiện liên hệ khi cần thiết. 

5.2. Lệ phí xét tuyển: Mức thu 500.000đ/thí sinh (nếu dưới 100 thí sinh/lần xét 

tuyển); mức thu 400.000đ/thí sinh (nếu có từ 100 - 500 thí sinh/lần xét tuyển); Mức 

thu 300.000đ (nếu có trên 500 thí sinh/lần xét tuyển) được quy định tại Thông tư 

số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). 

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 18/10 đến hết ngày 15/11/2020. Quá thời gian 

trên sẽ không tiếp nhận hồ sơ;  

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Mường Khương - Tầng 2 - Nhà 

hợp khối UBND huyện Mường Khương, thị trấn Mường Khương, huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại liên hệ: 02143 881 248.       

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại; UBND huyện chỉ nhận và xét 

khi hồ sơ có đầy đủ các thành phần nêu trên và đã nộp lệ phí xét tuyển theo quy định. 

7. Tổ chức xét tuyển 

7.1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 

20/11đến ngày 30/11/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

7.2. Địa điểm xét tuyển: Dự kiến tại phòng họp số 1 trụ sở UBND huyện. 

* Lưu ý: Thời gian, địa điểm cụ thể về giới thiệu hệ thống tài liệu ôn tập, quy 

chế, cách thức xét tuyển và tiến hành phỏng vấn, sát hạch sẽ thông báo sau. 
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Thông báo này được thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình, 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện; Niêm yết công khai tại trụ sở UBND 

huyện, trụ sở UBND các xã có tuyển dụng công chức và Phòng Nội vụ huyện. 

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. 

UBND huyện Mường Khương thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ 

tịch UBND các xã có tuyển dụng công chức và các thí sinh đủ tiêu chuẩn có nhu cầu 

dự tuyển biết, triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 

- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Đài TT-TH huyện (T/B); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- UBND xã các có tuyển dụng công chức; 

- Lưu: VT, PNV.                           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Việt Thành 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

.............................,  ngày......... tháng....... năm 20..... 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Khương. 

Họ và tên: ................................................................... -  Giới tính: ........................................ 

Ngày tháng năm sinh: .............................................................................................................. 

Quê quán: ................................................................................................................................ 

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................................ 

Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................................... 

Điện thoại liên lạc: .................................................................................................................. 

Dân tộc: ................................................................................................................................... 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ......................................................................................... 

Đối tượng ưu tiên (nếu có): ............................................................................................... 

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã của UBND huyện 

Mường Khương năm 2018, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã. 

Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo thông báo của Quý cơ quan, cụ 

thể đăng ký dự tuyển vào chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bản Lầu. 

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng. 

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật; 

2. Bản sao giấy khai sinh. 

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: Bằng tốt nghiệp 

THPT,................................................................................................................................................

.....(3) 

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ có thẩm quyền cấp; 

5. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc, 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm; 

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng 

tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng 

của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

  

  KÍNH ĐƠN 

(Ký, họ và tên) 
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