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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tiếp nhận vào công chức UBND huyện Như Thanh 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.  

 

 Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Quyết 

định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban 

hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ 

công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-

UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

 Chủ tịch UBND huyện Như Thanh kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, quyết định tiếp nhận vào công chức UBND huyện, cụ thể như sau:  

Theo Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2022 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các  

huyện, thị xã, thành phố, UBND huyện Như Thanh được giao biên chế công chức 

như sau: 

- Tổng số biên chế công chức hành chính được giao: 60 công chức 

 - Biên chế công chức hành chính hiện có đến ngày 30/6/2022: 56 công chức 

 - Biên chế công chức hành chính còn thiếu: 04 biên chế.  

Trên cơ sở biên chế công chức hành chính còn thiếu so với biên chế được 

giao, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ UBND huyện Như Thanh trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định tiếp nhận vào công chức đối với 03 người, cụ thể: 

1. Họ và tên Đỗ Trọng Huynh 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1978. 

Trình độ đào tạo: Đại học ngành Sư phạm tiểu học, Thạc sĩ quản lý giáo dục 

Quản lý nhà nước: Chuyên viên. Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3, 

chứng chỉ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Lý luận chính trị: 

Trung cấp.  

Đơn vị công tác hiện nay: Viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện. 



Dự kiến bố trí công tác, xếp ngạch, bậc, hệ số lương đối với công chức sau 

khi được tiếp nhận vào công chức: Công chức phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND 

huyện Như Thanh, xếp ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003); lương bậc 7, hệ số 

lương 4,32. 

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Tài 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/7/1986. 

Trình độ đào tạo: Đại học ngành quản trị nhân lực 

Quản lý nhà nước: Chuyên viên. Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh B, chứng 

chỉ tin học C. Lý luận chính trị: Trung cấp.  

Đơn vị công tác hiện nay: Công chức Văn phòng – Thống kê, UBND xã 

Xuân Phúc. 

Dự kiến bố trí công tác, xếp ngạch, bậc, hệ số lương đối với công chức sau 

khi được tiếp nhận vào công chức: Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Như Thanh, xếp ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003); lương bậc 2, hệ số lương 

2,67. 

3. Họ và tên: Nguyễn Trọng Tiên 

Ngày, tháng, năm sinh: 09/6/1986. 

Trình độ đào tạo: Đại học ngành xây dựng cầu đường. 

Quản lý nhà nước: Chuyên viên. Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh B, chứng 

chỉ tin học B. Lý luận chính trị: Trung cấp.  

Đơn vị công tác hiện nay: Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi 

trường, UBND Thị trấn Bến Sung. 

Dự kiến bố trí công tác, xếp ngạch, bậc, hệ số lương đối với công chức sau 

khi được tiếp nhận vào công chức: Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND 

huyện Như Thanh, xếp ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003); lương bậc 2, hệ số 

lương 2,67. 

 (Có hồ sơ kèm theo) 

 UBND huyện Như Thanh kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên;    

- Sở Nội vụ;                                                                                

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 
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