
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 9355/QĐ-UBND   Bắc Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với  

ông Lê Mai Vũ - Công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự xã Bình Tân 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 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; Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 

năm 2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 

năm 2009 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ về việc 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 27/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân 

cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 

của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

 Căn cứ Quyết định số 9195/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của 

UBND huyện Bắc Bình về việc phê duyệt kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy 

Trưởng Quân sự xã Bình Tân năm 2022; 



Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 709/TTr-NV ngày 13 

tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch đối với ông Lê Mai Vũ 

Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1996  

Hộ khẩu thường trú: xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Tốt nghiệp: Cao đẳng  Ngành: Quân sự cơ sở.  

Vào làm việc chính thức tại Ủy ban nhân dân xã Bình Tân, giữ chức danh: 

Công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. 

 Được xếp vào bảng lương công chức loại A0, Ngạch: Cán sự, Mã ngạch 

01.004. 

 Lương được hưởng bậc 1/10, Hệ số 2,10. 

 Thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Bình Tân và ông Lê Mai Vũ căn cứ Quyết định thi hành./. 

          CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- CT/ PCT UBND huyện; 

- Như Điều 2; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Quân sự huyện; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Lưu. VT                                                                                                    Mai Văn Vụ 
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