ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG TRẠCH
Số: 444 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trạch, ngày 16 tháng3

năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng
Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thạch và xã Quảng Phú, năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH
ăn c
u t T ch c h nh quy n
ph ng ngày 19 tháng 6 năm
2015; u t sử
i, b sung một số i u củ u t T ch c h nh phủ và u t t
ch c ch nh quy n
ph ng ngày 22/11/2019;
u t cán bộ, công ch c ngày 13/11/2008; u t sử
i, b sung một số
i u củ u t cán bộ, công ch c và u t viên ch c ngày 25/11/2019;
u t Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Ngh nh số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 củ
h nh phủ v ch c
d nh, số l ợng, một số chế ộ, ch nh sách ối với cán bộ, công ch c ở xã,
ph ờng, th trấn và những ng ời hoạt ộng không chuyên trách cấp xã;
Ngh nh số 112/2011/NĐ- P ngày 05/12/2011 củ
ch c xã, ph ờng, th trấn;

h nh phủ v công

Ngh nh số 34/2019/NĐ- P ngày 24/4/2019 củ h nh phủ sử
i, b
sung một số quy nh v cán bộ, công ch c cấp xã và ng ời hoạt ộng không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và t dân phố;
Thông t liên t ch số 03/2010/TT T-BNV-BTC-B ĐTB&XH ngày
27/5/2010 củ Bộ Nội vụ, Bộ Tài ch nh, Bộ o ộng Th ng binh và Xã hội
h ớng dẫn thực hiện Ngh nh số 92/2009/NĐ- P ngày 22/10/2009 củ h nh
phủ v ch c d nh, số l ợng, một số chế ộ, ch nh sách ối với cán bộ, công
ch c ở xã, ph ờng, th trấn và những ng ời hoạt ộng không chuyên trách ở
cấp xã;
Thông t liên t ch số 01/2013/TT T-BNV-BQP ngày 10/4/2013 củ Bộ
Nội vụ, Bộ Quốc phòng h ớng dẫn việc quy hoạch, ào tạo, bồi d ỡng và bố tr
sử dụng hỉ huy tr ởng, hỉ huy phó b n chỉ huy Quân sự xã, ph ờng th trấn;
Thông t số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 củ Bộ Nội vụ h ớng dẫn
một số quy nh v cán bộ, công ch c cấp xã và ng ời hoạt ộng không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn và t dân phố;

2
Quyết nh số 03/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 củ UBND tỉnh
Quảng Bình b n hành Quy chế t ch c tuyển dụng công ch c xã, ph ờng, th
trấn trên
bàn tỉnh Quảng Bình;
ông văn số 417/SNV- B V ngày 11/3/2022 củ Sở Nội vụ tỉnh
Quảng Bình v việc thẩm nh chuyên ngành ào tạo trong tuyển dụng công
ch c hỉ huy tr ởng cấp xã.
Theo

ngh củ phòng Nội vụ huyện.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xét tuyển công chức
Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Quảng Thạch và xã Quảng Phú, năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội
vụ; Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch và xã Quảng Phú; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã: Quảng Thạch, Quảng Phú;
- Lưu: VT, NV.
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