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                                                    Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã Bình An 

 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 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 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí 

hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng và 

quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 576/TTr-NV ngày 

20/10/2022 và trên cơ sở đề nghị của UBND xã Bình An tại Công văn số 

243/UBND ngày 12/10/2022 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách 

xã Bình An năm 2022 tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy 

ban nhân dân xã Bình An (kèm theo). 

2. Giao Ủy ban nhân dân xã Bình An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã theo 

kế hoạch đã phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật.  

Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Bình An triển khai thực hiện./. 

                                                                    CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Quân sự huyện; 

- Phòng Nội vụ; 
- Như kính gửi; 
- Đảng ủy xã Bình An;                                                                        Mai Văn Vụ 
- Lưu. VT, NC                                                                                     

                                                                                      

                                                

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển 

dụng người hoạt động không chuyên 

trách xã Bình An năm 2022  
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