
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-THKH 
 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2021 

V/v điều chỉnh Kế hoạch tuyển 

dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp 

xã thuộc huyện Thạch Thành. 

 

 

                                Kính gửi: 

 

 
- Sở Nội vụ; 

- UBND huyện Thạch Thành. 
 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2358/SNV-XDCQ&CTTN 

ngày 14/9/2021 về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng 

Quân sự cấp xã thuộc huyện Thạch Thành.  

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 2358/SNV-

XDCQ&CTTN ngày 14/9/2021; giao Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành căn 

cứ thẩm quyền theo phân cấp và số lượng công chức cấp xã được cấp có thẩm 

quyền giao, thực hiện quy trình tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã 

thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định, với các nội 

dung chính như sau:   

1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu. 

1.2. Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Thành Thọ, Ngọc 

Trạo, Thành Vinh. 

1.3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:  

- Theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã ban 

hành kèm theo Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của 

UBND tỉnh; Công văn số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021 của Bộ Nội vụ về 

tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã và Công văn 

số 10809/UBND-THKH ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn về trình 

độ tin học trong việc tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự 

cấp xã.  

- Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành, gồm: (i) Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; (ii) Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, 

tiêu chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi tuyển dụng. 

1.4. Các nội dung khác chưa điều chỉnh được thực hiện theo Công văn số 

2508/UBND-THKH ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp 

thuận Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Thạch 

Thành. 
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2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng 

Quân sự cấp xã thuộc huyện Thạch Thành, đảm bảo theo đúng các quy định hiện 

hành của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                            
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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