
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số:  808/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày 08 tháng  9  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng tại Mục I Thông báo số 754/TB-UBND ngày 

12/8/2022 của UBND huyện Chi Lăng về tuyển dụng công chức Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã 
  

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng 

và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 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, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 882/UBND-THNC ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng chức 

danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chi Lăng Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn 

huyện Chi Lăng; 

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện về 

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

Căn cứ Quyết định số  3500/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND huyện về 

điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của 

UBND huyện về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân 

sự cấp xã; 
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Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng 

công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã tại Mục I Thông báo số 754/TB-UBND 

ngày 12/8/2022, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng tại Thông báo số 754/TB-

UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Chi Lăng về tuyển dụng công chức Chỉ 

huy trưởng Quân sự cấp xã như sau: 

Nhu cầu tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã 

được phê duyệt tại Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND 

huyện về điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 

của UBND huyện về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng 

Quân sự cấp xã gồm 01 chỉ tiêu. 

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng: Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn. 

(Có biểu tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo) 

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 754/TB-UBND 

ngày 12/8/2022 của UBND huyện Chi Lăng về tuyển dụng công chức Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã. 

Thông báo này được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại 

chúng, trên trang thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

tuyển dụng công chức./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện uỷ;             

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

(đăng tải trên Trang thông tin điện tử) 

- Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền 

thông huyện; (công khai trên các phương 

tiện truyền thông ít nhất 01 lần) 

- Lưu: VT. (HVBa)                                                     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ CẤP XÃ NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số:             /TB-UBND ngày        /9/2022 của UBND huyện Chi Lăng) 

 

Số 

thứ 

tự 

Đơn vị 

Nhu cầu 

tuyển 

dụng 

năm 

2022 

Tiêu chuẩn tuyển dụng 
Ghi 

chú 

Trình độ giáo 

dục phổ thông 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

và ngành đào tạo 

Tin học 
 

1 UBND xã Liên Sơn 01 
Tốt nghiệp trung 

học phổ thông 

Trung cấp Quân 

sự cơ sở trở lên 

 Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

hoặc chứng chỉ A, B, C có giá trị sử dụng tương 

đương theo quy định 

 

  
Tổng cộng: 01         
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