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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng chức danh công chức
Văn phòng – Thống kê và Tư pháp – Hộ tịch cấp xã năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 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; 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 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc Quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và
biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 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 áp dụng trên địa
bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc
tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Ia Me tại Tờ trình số 57/TTr-UBND
ngày 01/11/2021 và theo đề nghị Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 438/TTr-NV
ngày 09/11/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng chức danh công chức Văn phòng –
Thống kê và Tư pháp – Hộ tịch cấp xã năm 2021 (theo Kế hoạch số 151/KHUBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện), cụ thể như sau:
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- Chức danh Văn phòng – Thống kê: Giảm 01 chỉ tiêu. Tổng số chỉ tiêu sau
khi điều chỉnh: 05 chỉ tiêu tại Thị trấn Chư Prông và các xã Ia Kly, Ia Bang, Ia
Boòng, Ia Piơr.
- Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Tăng 01 chỉ tiêu. Tổng số chỉ tiêu sau khi
điều chỉnh: 04 chỉ tiêu tại các xã Bình Giáo, Ia Pia, Ia Boòng, Ia Me.
Điều 2. Giao Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thông báo
công khai nội dung Kế hoạch tuyển dụng và nội dung điều chỉnh tại Quyết định
này theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH-TT (Đăng trên Website của huyện);
- Lưu: VT, UB, NV.
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