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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về việc điều chỉnh  

nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 
 

 
 

CHỦ TỊCH 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 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

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 cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định 763/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Tràng Định về việc phê huyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 

2022; Quyết định 962/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện 

Tràng Định về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 139 /TTr-NV ngày    

16/9/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 

18/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về việc điều chỉnh 

nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau: 

1. Điều chỉnh chức danh công chức: “ Địa chính” thành “Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường”. 



2. Điều chỉnh về chuyên môn nghiệp vụ: Điều chỉnh “ chuyên ngành” 

thành “ngành đào tạo” theo đúng lục I ban hành tại Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ (ngành đào tạo) được quy định tại lục 

I ban hành theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

4. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo đúng theo 

quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, tạo điều kiện cho các thí sinh có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với 

vị trí việc làm để được tham gia kỳ thi công chức cấp xã năm 2022. 

5. Về nội dung chi tiết điều chỉnh, bổ sung tại biểu Phụ lục kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định 962/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (t/h); 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy;          (B/c) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (03b); 

- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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