
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:909/UBND-NV 

V/v thực hiện bố trí sắp xếp cấp 

trưởng, cấp phó các đoàn thể xã, 

thị trấn đạt chuẩn theo quy định 

Đình Lập, ngày  10  tháng 10 năm 2018 

 
            Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

 - Các đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,    

Hội Nông dân, Huyện đoàn; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Công văn số 222/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/3/2017 của Sở Nội 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 18 đối với các xã đạt 

chuẩn và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2017 

- 2020; 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ nay đến năm 2020 đạt 

chuẩn theo quy định; UBND huyện đề nghị các đoàn thể huyện, yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt một số nội dung khi thực hiện kiện toàn, bố 

trí sắp xếp cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Lựa chọn những người đạt chuẩn về trình độ học vấn và trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ khi thực hiện dự kiến nhân sự để bầu vào các chức danh cấp 

trưởng, cấp phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, 

Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã, thị trấn, cụ thể: 

+ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học cơ sở. 

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực công tác dự kiến đảm nhiệm (tương đương trình độ Sơ cấp trở lên). 

- Khi dự kiến nhân sự để bầu cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể, UBND các 

xã, thị trấn báo cáo danh sách nhân sự về Phòng Nội vụ để thẩm định điều kiện, 

tiêu chuẩn; sau khi thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn mới thực hiện quy trình 

kiện toàn các chức danh theo quy định. 
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2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện 

Quan tâm phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, thẩm định về trình độ học vấn 

và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với người được dự kiến kiện toàn giữ chức 

danh cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể xã, thị trấn và chỉ thực hiện quy trình kiện 

toàn chức danh cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể xã, thị trấn khi có văn bản thẩm 

định đủ điều kiện, tiêu chuẩn của Phòng Nội vụ; tránh trường hợp có những cán bộ 

được bầu giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể xã, thị trấn nhưng chưa đạt 

chuẩn về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.  

UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

huyện; yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện theo các nội dung trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 
- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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