Ngày 06/12/2019, UBND thành ph à Nng ban hành Quyt nh s 52/2019/Q-UBND quy nh v cán b, công chc cp xã trên a
bàn thành ph.
Quyt nh bao gm 05 Chng và 24 iu vi các ni dung quy nh v s lng, tiêu chun, ch , chính sách và qun lý, s dng cán b,
công chc cp xã trên a bàn thành ph à Nng. C th:
1. V s lng: Cp xã loi 1: ti a 22 ngi và cp xã loi 2: ti a 20 ngi. i vi các chc danh công chc cp xã (tr chc danh Ch huy
trng Quân s), UBND các qun, huyn xây dng phng án b trí c th tng chc danh phù hp vi tình hình thc t ti a phng, tuy
nhiên phi m bo các chc danh u có công chc m nhn và mi chc danh b trí ti a không quá 02 ngi.
2. V tiêu chun b nhim cán b cp xã
B nhim ln u i vi Bí th, Phó Bí th ng y cp xã; Ch tch, Phó Ch tch HND cp xã; Ch tch, Phó Ch tch UBND cp xã:
- V tui: Tui b nhim ln u phi tui công tác trn 01 nhim k;
- Trình chuyên môn nghip v: Tt nghip i hc tr lên;
- Trình lý lun chính tr: Có trình t trung cp tr lên.
Tiêu chun tái c i vi Bí th, Phó Bí th ng u cp xã; Ch tch, Phó Ch tch HND cp xã; Ch tch, Phó Ch tch UBND cp xã:
- V tui: tui tham gia ít nht 1/2 nhim k;
- Trình chuyên môn nghip v: Tt nghip i hc tr lên;
- Trình lý lun chính tr: Có trình t trung cp tr lên.
3. V tiêu chun i vi công chc cp xã: Ngoài các tiêu chun theo quy nh ca Trung ng ( tui, trình vn hóa, tin hc, qun lý
nhà nc, lý lun chính tr) thì ti Quyt nh quy nh trình chuyên môn nghip v (tr Ch huy trng Quân s cp xã): Tt nghip i hc tr
lên ca ngành ào to phù hp vi yêu cu nhim v ca chc danh công chc m nhn.
ng thi ti Quyt nh cng ã quy nh c th v chuyên ngành ào to i vi tng chc danh công chc cp xã.
4. Ngoài ra, ti Quyt nh ã quy nh, hng dn thêm mt s ni dung liên quan n ch , chính sách; iu ng, tip nhn, xét chuyn cán
b, công chc; x lý k lut i vi cán b; báo cáo, thng kê và qun lý h s cán b, công chc.
Quyt nh này có hiu lc thi hành k t ngày 01/01/2020 và thay th Quyt nh s 38/2015/Q-UBND ngày 16/12/2015 ca
UBND thành ph ban hành quy nh v qun lý cán b, công chc phng, xã trên a bàn thành ph à Nng; bãi b iu 1 Quyt nh s
03/2018/Q-UBND ngày 30/01/2018 ca UBND thành ph sa i, b sung mt s ni dung Quyt nh s 38/2015/Q-UBND và Quyt
nh s 16/2016/Q-UBND.
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