
 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt 
 

   UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị 

định số 112/NĐ-CP ngày 05/12/2011 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 trưởng 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; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Thực hiện Văn bản số 1637/SNV-CCVC ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ về 

việc tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.     d     c            n d n  côn  c ức  ron   rườn   ợp đặc 

b     ạ  UBND xã Nam Đ ền là: 01 côn  c ức Văn  óa – Xã  ộ  p    rác  lĩn  

vực   ôn    n. 
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Điều 2. G ao   òn  Nộ  v    am mư  UBND tu  n d n   ron   rườn  

 ợp đặc b    côn  c ức Văn  óa – Xã  ộ   ạ  UBND xã Nam Đ ền   eo đún  

q   địn . 

Điều 3. Q  ế  địn  nà  có      lực k   ừ n à  ban  àn . 

Chánh Văn p òn   ĐND - UBND     n, Trưởn  p òn  Nộ  v ; t ủ 

 rưởn  đơn vị, cá n ân có liên quan căn cứ Q  ế  địn       àn ./. 

Nơi nhận:                 
- N ư Đ ề  3; 
- Sở Nộ  v ;  

- TT     n ủ ; TT  ĐND     n;                                                        

- CT, các  CT UBND     n; 

- Các ban, p òn , n àn , đoàn     cấp     n; 

- UBND các xã, t ị  rấn;  

- Cổn    ôn    n đ  n  ử của     n (đ  đăn   ải); 

- Lư : VT, NV.                                                                                
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