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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng 

 Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND thành 

phố Phan Thiết về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2021; 

UBND thành phố thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố năm 2021, cụ 

thể như sau: 

1. Tài liệu về trình độ hiểu biết chung  

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019. 

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019. 

2. Tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ 

- Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14, ngày 22/11/2019. 

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.  

- Thông tư số 43/2020 /TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ Quốc phòng Quy 

định chế độ sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch về dân quân tự vệ.  

- Tài liệu “Tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh dân 

quân tự vệ” - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - Năm 2002.  

- Hướng dẫn số 794/HD-BCH ngày 09/5/2016 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bình Thuận về thực hiện xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV; 

xây dựng Ban Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và 

công tác đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.  

- Hướng dẫn số 1409/HD - HĐNVQS, ngày 03/9/2020 của Hội đồng NVQS 

thành phố Phan Thiết về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 
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3. Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ thành phố, Ban Chỉ 

huy Quân sự, UBND các phường, xã và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của 

thành phố Phan Thiết (https://phanthiet.binhthuan.gov.vn). 

UBND thành phố Phan Thiết thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

được biết./. 

                                                                              

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND t/p; 

- Phòng Nội vụ t/p; 

- Ban Chỉ huy Quân sự t/p; 

- UBND các phường, xã; 

- Chánh Văn phòng; 

- Đăng Trang TTĐT tp; 

- Lưu: VT, QTM, VX (L). 

                                                                                                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 

https://phanthiet.binhthuan.gov.vn/
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