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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Tuyển dụng, Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chiă
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI
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;
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 về 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 về 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 15/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường,
thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai; Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế tổ
chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai;
Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch ngày 22/10/2020 của Ban kiểm tra sát hạch
tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ
huy Quân sự xã Ia Chiă;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tuyển dụng, Bổ nhiệm Ông: Rơ Châm Hoal, Trình độ chuyên môn: Đại
học, Chuyên ngành: Quân sự cơ sở, giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Ia Chiă kể từ ngày 02/11/2020.
Điều 2. Ông Rơ Châm Hoal có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định
và được hưởng lương Ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003; Bậc: 1; Hệ số: 2.34 và
các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Chiă, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Ông Rơ
Châm Hoal chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như điều 3;
- Sở Nội vụ tỉnh (BC);
- Lưu: VT.
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