
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

Số:            /TB-UBND 
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    Đăk Hà, ngày         tháng         năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 

 
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 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 

112/2011/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 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 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 26/2020/QĐ-UBND, ngày 05/10/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 2102/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 18/7/2021 của Sở Nội 

vụ tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn về trình độ chuyên môn khi tuyển dụng công 

chức cấp xã và xét tuyển, bổ nhiệm đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã. 

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023. 

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 

2023 như sau: 
 

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

1. Tổng số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển dụng năm 2023: 01 chỉ tiêu.  

2. Các chức danh cần tuyển dụng:  

- Chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự: 01 chỉ tiêu. 

(Có Phụ lục 1 kèm theo) 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: 
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1.1 Tiêu chuẩn chung: Có đủ các tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 

3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. 

1.2 Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:  

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ Trung 

cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên và đáp ứng các điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019. 

d) Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông. 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: 

a) Không cư trú tại Việt Nam; 

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; 

đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
 

III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.  
 

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu đăng ký dự tuyển công chức 

cấp xã năm 2023 phải lập 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm 

theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP. 

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã 

thông qua xét tuyển và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã. 

2. Nội dung xét tuyển: Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. 

VI. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là: 30 ngày sau ngày ban hành 

Thông báo tuyển dụng (ngay sau khi ban hành, Thông báo được công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện 

và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã). 

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển 

công chức cấp xã phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành 
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kèm theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP) tại Phòng Nội vụ huyện Đăk Hà hoặc gửi 

theo đường bưu chính đến Phòng Nội vụ huyện Đăk Hà, số 42 đường Hùng 

Vương, tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

VII. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG: Thực hiện thu lệ phí theo quy định tại 

Thông tư 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 về quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức. 

Lưu ý: Các thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng công chức cấp xã 

năm 2023 được thông báo công khai trên sóng Truyền thanh - Truyền hình 

huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện (http://huyendakha.gov.vn) và niêm yết 

tại trụ sở UBND xã có chỉ tiêu tuyển dụng. Đề nghị các trường hợp có nhu cầu 

đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để nắm bắt. 

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

các hình thức phù hợp khác để các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biết, đồng thời 

niêm yết công khai tại trụ sở của UBND các xã, thị trấn./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

 - TT HĐND huyện (b/c); 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Trung tâm VH-TT-DL-TT huyện (thông báo); 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VP, NV. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

           Hà Tiến 

 
ơ

http://huyendakha.gov.vn/


ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
  

 

PHỤ LỤC 1 
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND, ngày      /3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà) 

 

STT 

Chức danh 

công chức cấp 

xã cần tuyển 

dụng 

Đơn vị dự 

kiến bố trí 

công tác 

Mô tả vị trí việc làm theo chức danh 

cần tuyển 

Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu về trình độ của vị trí cần tuyển 

dụng 
Ghi chú 

Tổng 

số 

Trình độ chuyên môn 
Trình độ  

Tin học 
 Trình độ 

đào tạo 

Chuyên ngành đào tạo 

(hoặc nhóm ngành) 

1 Chỉ huy trưởng quân sự: 01 chỉ tiêu 

- Vị trí số 1 
UBND xã  

Đăk Hring  

Phụ trách các nhiệm vụ trong lĩnh vực 

quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo 

quy định của pháp luật 

1 
Trung cấp 

trở lên  
Quân sự cơ sở 

Chứng chỉ ứng 

dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản 
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