
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-NV 

V/v đề nghị xây dựng kế hoạch 

tuyển dụng công chức cấp xã  

năm 2021 

Đình Lập, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

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; 

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

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND huyện 

Đình Lập Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Đình Lập; 

Để có đủ số lượng công chức chuyên môn tham mưu cho UBND cấp xã 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, UBND huyện yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn còn thiếu biên chế công chức cấp xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát lại chỉ tiêu biên chế theo quy định tại Quyết định số 838/QĐ-

UBND ngày 28/4/2020 của UBND huyện Đình Lập Quy định số lượng cán bộ, 

công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập; và chức trách, tiêu chuẩn cụ 

thể, nhiệm vụ của công chức theo 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; 

2. Trên cơ sở số lượng biên chế được giao, biên chế có mặt, các đơn vị 

thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, báo cáo 

UBND huyện phê duyệt theo thẩm quyền. Nội dung kế hoạch tuyển dụng công 

chức cấp xã gồm:  

 - Số lượng chức danh công chức cấp xã được giao; 

 - Số lượng chức danh công chức hiện có; 

 - Số lượng chức danh công chức cần tuyển dụng. 
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 - Việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng đối với công chức cấp xã phải nêu cụ 

thể về điều kiện, bằng cấp, ngành chuyên môn phù hợp để tuyển dụng công chức 

đáp ứng được nhu cầu giải quyết các công việc của UBND cấp xã. 

Ghi chú: Trình độ và chuyên ngành đào tạo đối với từng chức danh công 

chức được quy định cụ thể tại  Phụ lục 1 về Danh mục ngành tuyển dụng các 

chức danh công chức cấp xã (Ban hành kèm theo Quyết định số  37/2020/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn). 

3. Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, đề nghị các đơn vị 

gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/01/2021 để tổng 

hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

(Cụ thể có mẫu kế hoạch gửi kèm trên Chương trình ioffice) 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị UBND 

các xã, thị trấn phản ánh về Phòng Nội vụ huyện theo số điện thoại 

02053.507.507 hoặc 025.2214.468 để thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                  
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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