
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-NV 

V/v rà soát nhu cầu tuyển dụng 

công chức xã, thị trấn năm 2022 

Xuân Trường, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc 

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 việc 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; Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3018/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 

của UBND tỉnh và Công văn số 2530/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 của 

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn xác định ngành đào tạo đối với công 

chức cấp xã, để có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 

2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Thống nhất với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn về việc sắp xếp, chuyển 

đổi công chức theo vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định 

của UBND tỉnh Nam Định; báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Nội vụ 

huyện tổng hợp) trước ngày 10/12/2022 để thực hiện công tác điều chuyển. 

2. Tổng hợp, báo cáo số công chức còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được 

giao và đề nghị UBND huyện tổ chức tuyển dụng bổ sung số công chức thiếu cho 

địa phương trước ngày 20/12/2022.  

Nếu địa phương nào không có văn bản đề nghị điều chuyển và tuyển dụng 

công chức đúng thời gian nêu trên thì coi như địa phương đó không có nhu cầu 

điều chuyển và tuyển dụng công chức. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công 

văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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