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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển
công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, huyện Gia Bình
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019;
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 xã và người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP, ngày 10/4/2013
của Liên Bộ: Nội vụ - Quốc phòng, hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng và bố trí, sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã,
phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND
tỉnh Bắc Ninh giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND, ngày 21/6/2013 của UBND
tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức,
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và
công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình tại Tờ trình số: 138/TTrUBND, ngày 03/11/2020.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức
danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, huyện Gia Bình, như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
2. Điều kiện tuyển dụng; hồ sơ dự tuyển; thông báo tuyển dụng; nội dung
xét tuyển; chế độ ưu tiên; xác định người trúng tuyển; trình tự, thời gian, các
bước tiến hành và các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật.
(Có bản Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 02/11/2020 của UBND huyện
Gia Bình, về xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng
Quân sự cấp xã huyện Gia Bình năm 2020 kèm theo).
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Gia Bình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng
dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã để bổ
nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đảm bảo đúng quy
định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và Kế hoạch đã được
Sở Nội vụ phê duyệt; báo cáo kết quả xét tuyển để Sở Nội vụ thẩm định, p hê
duyệt theo đúng quy định.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch xét tuyển, UBND huyện Gia
Bình chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Sở Nội vụ và các cơ quan có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Nội vụ huyện Gia Bình (t/h);
- Cổng thông tin điện tử, SNV;
- Lưu: VT, XDCQ&CTTN.
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