
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ LÊ HỒNG

                
Số:       /TTr-UBND

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Lê Hồng, ngày  13  tháng 10  năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tuyển công chức xã Lê Hồng

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện;
- Phòng Nội vụ huyện Thanh Miện.

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 
xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị 
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức 
xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, chông 
chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Hiện tại, Lê Hồng là xã loại 2, được giao biên chế là 20 người.
Biên chế của xã hiện có: 17 người
Biên chế còn thiếu: 03 người.
Đề nghị xét tuyển:  01 người (Chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự xã).
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và các quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân xã Lê Hồng đề nghị với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện 
quan tâm, xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Lê Hồng theo quy định 
để đảm bảo biên chế của xã.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Lê Hồng lập Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 
huyện Thanh Miện xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy, TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tiến
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