
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 
 

Số:      /CV- UBND 
V/v đề nghị bố trí chức danh công 

chức Văn phòng - Thống kê. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Vũ Muộn, ngày       tháng 5 năm 2022 

Kính gửi:  

                          - UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

              - Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông. 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 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;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTV ngày 02/11/2021 của BTV Hội LHPN 

huyện Bạch Thông về việc công nhận kết quả bầu bổ sung UV BCH, BTV, chức 

danh Chủ tịch HLHPN xã Vũ Muộn khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026,  theo đó 

bà Hứa Thị Hiền- Công chức Văn phòng - Thống kê đã được bầu giữ chức vụ 

Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Muộn. 

 Do đó, UBND xã thiếu 01 biên chế đối với chức danh công chức Văn phòng 

- Thống kê. 

Để đảm bảo không bị ảnh hưởng đến tiến độ công việc của đơn vị, Uỷ ban 

nhân dân xã Vũ Muộn đề nghị UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông 

xem xét, bố trí thêm một công chức Văn phòng - Thống kê. 

Kính mong UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi(trình); 

- TT.Đảng ủy xã; 

- TT.HĐND xã; 

- Lưu: VP.UBND 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

     Đinh Như Hiếu 
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