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Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Yên Mô, ngày          tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 

Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã  

thuộc huyện Yên Mô năm 2021 
  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 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, tổ dân phố; 

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT- BNV- BQP ngày 10/4/2013 của Bộ 

Nội vụ- Bộ 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 và Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình;  

Căn cứ văn bản số 1206/SNV-XDCQ ngày 25/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Ninh Bình về việc đồng ý chủ trương để UBND huyện Yên Mô xét tuyển công 

chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. 

 Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã, cụ thể như sau: 

 1. Về chỉ tiêu tuyển dụng 

 - Số lượng: 02 chỉ tiêu  

- Đơn vị được tuyển dụng:  

+ UBND xã Yên Nhân: 01 chỉ tiêu. 

  + UBND xã Yên Lâm.: 01 chỉ tiêu. 

 2. Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu; 

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4x6cm (mẫu 2C-BNV/2008), có 

xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến 

ngày nộp hồ sơ dự tuyển 
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c) Bản sao giấy khai sinh 

d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu 

cầu của vị trí dự tuyển 

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện cấp trong thời hạn 

30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

e) 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh màu 3 x 4cm; 

Lưu ý: Hồ sơ lập thành 02 bộ. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng 

ký dự tuyển 

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

- Thời gian: Từ ngày 03/11/2021 đến 17h00 ngày 10/11/2021. 

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

4. Hình thức xét và xác định người trúng tuyển 

4.1. Hình thức xét tuyển: 
a) Vòng 1:  

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị 

trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì người dự tuyển 

được tham dự vòng 2. 

b) Vòng 2: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra kiến 

thức chung, năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển về: 

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

- Năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

- Khả năng am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư 

trên địa bàn công tác. 

- Khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 

và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và 

thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài 

sản của Nhà nước. 

- Thời gian thực hiện phỏng vấn: 30 phút  

(Có danh mục tài liệu ôn tập đính kèm). 

4.2 Thời gian, địa điểm thực hiện xét tuyển:  

- Thời gian: Từ 07h30 ngày 20/11/2021. 

- Địa điểm: Phòng họp số 3, Trụ sở UBND huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

4.3. Xác định người trúng tuyển: 
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau: 

- Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về kết quả học tập theo quy định. 

- Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt yêu cầu tuyển dụng 

4.4. Thông báo kết quả xét tuyển đến thí sinh tham gia dự tuyển; niêm yết 

công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở UBND huyện và trên trang thông tin điện tử 

của huyện; Hội đồng giải quyết đơn thư, khiếu nại (nếu có). 

4.5. Kết thúc thời gian công khai niêm yết Hội đồng có báo cáo kết quả gửi 

UBND huyện xem xét đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt theo quy định. 

5. Tổ chức thực hiện 
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5.1. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng xét tuyển đúng 

theo quy định. 

- Tham mưu Hội đồng xét tuyển thực hiện quy trình xét tuyển đảm bảo theo 

các quy định. 

- Lưu trữ hồ sơ và tài liệu liên quan đến xét tuyển. 

- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tuyển theo thẩm quyền. 

- Tham mưu UBND huyện hoàn tất thủ tục đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết 

quả xét tuyển theo quy định. 

- Lưu trữ hồ sơ và tài liệu liên quan đến xét tuyển theo quy định. 

5.2. UBND các xã Yên Nhân, Yên Lâm 

- Niêm yết công khai danh sách người được tham gia xét tuyển công chức 

Chỉ huy trưởng Quân sự tại trụ sở làm việc từ 07h30 phút ngày 03/11/2021 đến 

ngày 10/11/2021 (có danh sách kèm theo). Kết thúc thời gian niêm yết có báo cáo 

kết quả trong thời gian niêm yết gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ). 

  Trên đây là nội dung Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân 

sự cấp xã thuộc huyện Yên Mô năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- UBND các xã: Yên Nhân, Yên Lâm; 

- Đối tượng tham gia dự tuyển; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV 
      PH_NV(18) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Đặng Thái Sơn 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ CẤP XÃ NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      /      /2021 của UBND huyện Yên Mô) 

- Luật Cán bộ công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Luật phòng chống tham nhũng;  

- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  

- Luật dân quân tự vệ;  

- Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã;  

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công chức xã, phường, thị 

trấn;  

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 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;  

- 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, tổ dân phố. 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ CẤP XÃ 

 
(Ban hành kèm theo Thông báo cáo:          /TB-UBND ngày      /      /2021 của UBND huyện Yên Mô) 

        

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Trình độ chuyên 

môn 

Trình độ 

tin học 

Ngày kết 

nạp đảng 
Ghi chú 

1 Phạm Văn Huynh 09/8/1984 
Phó Chỉ huy Trưởng 

Quân sự xã Yên Nhân 

Trung cấp, ngành 

Quân sự cơ sở 

Tin học 

văn phòng 
03/12/2011   

2 Vũ Mạnh Tuấn 14/9/1984 
Phó Chỉ huy Trưởng 

Quân sự xã Yên Lâm 

Trung cấp, ngành 

Quân sự 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

01/12/2004   

Danh sách có 02 người./. 
      

 

 


		2021-11-01T15:55:50+0700


		2021-11-01T17:28:52+0700


		2021-11-01T17:44:42+0700


		2021-11-01T17:42:33+0700


		2021-11-01T17:42:33+0700


		2021-11-01T17:42:33+0700


		2021-11-01T17:42:33+0700


		2021-11-01T17:42:33+0700


		2021-11-01T17:42:33+0700




