
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 

 

Số:        /UBND-NV 
V/v Thông báo Kế hoạch tuyển dụng 

công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vũ Quang, ngày  08   tháng 4  năm 2022 

 
   

Kính gửi:    

- Trưởng các cơ quan chuyên môn;  

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  
  

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức 

năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh để các 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết (có Quyết định số 

721/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi kèm theo văn bản 

này). 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

Thực hiện việc tuyên truyền về Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2022 để các công dân Vũ Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự đợt 

tuyển dụng. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

Triển khai việc niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 

2022 tại trên Cổng/trang thông tin điện tử của UBND huyện và niêm yết công khai 

tại trụ sở làm việc của UBND huyện, Trung tâm Hành chính công huyện để nhân 

dân tiện theo dõi. 

4. Phòng Nội vụ huyện: 

a) Đối với thi tuyển công chức: 

Sau khi có Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 của UBND tỉnh, 

Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc Thành lập bộ phận giúp 

việc thực hiện tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của 

người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Tổng hợp danh sách người 

đăng ký đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và danh sách người đăng ký không đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn dự thi (kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển) báo cáo Sở Nội vụ, Hội 

đồng thi tuyển; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của 

người đăng ký dự tuyển theo quy định. 



Phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tài liệu, văn bản có liên quan 

đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực tuyển dụng tại 

điểm b mục 4 phần VII của Kế hoạch tuyển dụng để xây dựng danh mục tài liệu ôn 

tập cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng. 

b) Đối với tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP: 

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chuyên môn theo chỉ tiêu đã được phê 

duyệt (01 công chức tại vị trí việc làm cải cách hành chính ở Phòng Nội vụ; 01 

công chức tại VTVL quản lý tài chính - ngân sách và 01 công chức tại VTVL quản 

lý kinh tế tập thể và tư nhân ở phòng Tài chính Kế hoạch; 02 công chức tại VTVL 

quản lý đất đai ở phòng Tài nguyên & Môi trường; 01 công chức tại VTVL Bảo vệ 

và chăm sóc trẻ em tại phòng LĐ-TB&XH huyện), Phòng Nội vụ có nhiệm vụ tham 

mưu cho UBND huyện thực hiện theo quy định tại Điều 18 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 và các quy định tại mục VI của Kế hoạch tuyển dụng 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nội dung này, 

đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Lưu: VT, UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   

Bùi Khắc Bằng 
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