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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2052/QĐ-SNV ngày 18/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh
Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban
chỉ huy quân sự cấp xã thuộc thành phố Điện Biên Phủ năm 2021. UBND thành phố
Điện Biên Phủ thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân
sự cấp xã năm 2021, cụ thể như sau:
1. Điều kiện tuyển dụng
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Trình độ Văn hoá: tốt nghiệp Trung học phổ thông;
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quân sự
cơ sở;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng tin học theo quy định hiện hành;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Có 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;
- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu
nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được
giao;
- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn
công tác;
- Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội 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;

- Không nằm trong các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn
chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành
bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên
nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con
bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh
loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con
Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực
lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình
nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
3. Hồ sơ dự tuyển gồm
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao chứng thực giấy khai sinh, hộ khẩu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu
của chức danh công chức dự tuyển;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn
30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp
xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã
của cấp có thẩm quyền;
- 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;
- 02 ảnh 4x6 ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (ảnh được
chụp trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về
tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ sự tuyển. Các trường hợp khai man,
giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức tuyển dụng
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- Tuyển dụng theo hình thức: xét tuyển.
5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/10/2021 đến hết ngày 26/11/2021.
Thời gian xét tuyển: tháng 12/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện
Biên, số điện thoại 0215.3810.992.
(Người tham gia dự tuyển có thể nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp
nhận hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính.)
- Lệ phí tuyển dụng: Không thu phí
6. Xác định người trúng tuyển
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự
cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 2 Điều 6
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng
Quân sự cấp xã không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
7. Chỉ tiêu tuyển dụng
Tuyển dụng: 04 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã gồm:
- 01 chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Quân sự phường Him Lam;
- 01 chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Quân sự phường Tân Thanh;
- 01 chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Quân sự phường Thanh Trường;
- 01 chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Quân sự xã nà Nhạn.
UBND thành phố Điện Biên Phủ thông báo công khai trên đài truyền thanh,
truyền hình thành phố, trang Thông tin điện tử thành phố và niêm yết tại trụ sở
UBND thành phố, trụ sở làm việc của UBND các phường, xã có chỉ tiêu tuyển
dụng. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ phòng Nội vụ thành
phố theo số điện thoại: 0215.3810.992 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Trung tâm VH-TT-TH thành phố (để thông báo
trên hệ thống phát thanh);
- UBND các phường, xã liên quan (để niêm yết tại
trụ sở làm việc);
- Lưu: VT, NV.
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