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KẾ HOẠCH  

Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận 

trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận năm 2020 

  

 
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

 Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng 

lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 3903/UBND-SNV ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng viên chức đối với 

các trường hợp đặc biệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Văn bản số 1836/SNV-TDĐT&VTLT ngày 20/8/2020 của Sở 

Nội vụ về việc thẩm định dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức; 

Căn cứ Văn bản số 2507/SXD-VP ngày 28/8/2020 của Sở Xây dựng về 

việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 429/KH-TTKĐ ngày 09/9/2020 về tuyển dụng viên 

chức năm 2020 của Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận (Trung tâm). 

 

Nay Trung tâm điều chỉnh Kế hoạch số 429/KH-TTKĐ ngày 09/9/2020 

của Trung tâm về tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 

- Chỉnh sửa nội dung “chuyên ngành cần tuyển” tại Phụ lục số 01 kèm 

theo Kế hoạch số 429/KH-TTKĐ ngày 09/9/2020 về nhu cầu tuyển dụng viên 

chức năm 2020 tại Trung tâm. 
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(Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch này) 

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch số 429/KH-TTKĐ 

ngày 09/9/2020 của Trung tâm. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội Vụ (báo cáo);       

- Sở Xây dựng (báo cáo);   

- Ban Giám đốc;    

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm; 

- Toàn thể VC, NLĐ thuộc Trung tâm; 

- Website Sở Xây dựng (đề nghị); 

- Niêm yết tại bảng thông báo của Trung tâm; 

- Lưu: VT, TC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ty 
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