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năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về
việc giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính; số người làm
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp
đồng năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 750/SKHĐT-VP
ngày 07/4/2022 và Sở Nội vụ tại Văn bản số 588/SNV-CCVC ngày 13/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung 01 chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022 tại vị trí việc
làm Quản lý kế hoạch và đầu tư thuộc phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu
tư; mã ngạch 01.003; yêu cầu về trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên,
ngành: Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Kinh tế công
nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp; Kinh doanh thương mại;
Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng.
Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022 tăng từ 169 chỉ tiêu lên 170
chỉ tiêu so với Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022.
Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày
06/4/2022 của UBND tỉnh.

2

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, Thủ
trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC2.
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