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Ngày 06/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2019. Trong đó, 

yêu cầu trình độ chuyên môn đối với công chức cấp xã là tốt nghiệp đại học trở lên 
của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp 

xã; đối với công chức đã tuyển dụng trước khi Thông tư số 13/2019/TT-BNV có hiệu 
lực thi hành mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Thông tư 

có hiệu lực thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Để đảm bảo đến 25/12/2024 
trên địa bàn huyện 100% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo quy định, UBND 

huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 
1. Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung 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 cho toàn thể cán 
bộ, công chức xã nắm rõ chủ trương này, đặc biệt đối với các công chức chưa đạt 

chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
2. Rà soát, đánh giá sát đúng thực trạng đội ngũ công chức đang công tác tại 

UBND xã, thị trấn chưa đạt chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo các công chức chưa đạt 
chuẩn về trình độ chuyên môn gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ theo dõi) 
trước ngày 16/5/2022. Yêu cầu các công chức chưa đạt chuẩn, đang đào tạo phải có 

cam kết bằng văn bản hoàn thành trước ngày 25/12/2024 đạt chuẩn theo Thông tư số  

13/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
3. Xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí các chức danh công chức phù hợp; các 

công chức chưa đạt chuẩn, không đi đào tạo thì có đơn của các cá nhân đề xuất giải 
quyết chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo thời gian đến 25/12/2024 trên địa bàn 

huyện 100% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo quy định. Văn bản báo cáo về 
UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 16/5/2022 để Huyện xây dựng phương 

án bố trí sắp xếp CBCC theo lộ trình đến 2024. 

4. Phòng Nội vụ huyện theo dõi, báo cáo UBND huyện về công tác đào tạo công 
chức cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời xây dựng phương án sắp xếp, 

bố trí cán bộ, công chức cấp xã dôi dư giai đoạn 2022-2024. 
Đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương, triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                    
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 
- CVP, CV; 
- Lưu VT. 
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Lê Đức Thịnh 
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