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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức trong các đơn vị  

sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT - BNV ngày 02 tháng 12 năm 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 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản 

lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp  đồng trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-SNV ngày 02 tháng 12 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022;   

Căn cứ Tờ trình số 450/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 và Kế 

hoạch số 355/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc tuyển dụng bổ 

sung viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức trong các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai năm 2022 như sau: 
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1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu, trong đó: 

- Chỉ tiêu tuyển dụng người dân tộc thiểu số: 0 chỉ tiêu. 

- Chỉ tiêu tuyển dụng đối tượng tốt nghiệp theo diện cử tuyển: 0 chỉ tiêu. 

- Chỉ tiêu tuyển dụng khác: 35 chỉ tiêu. 

                             (Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

3. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét 

tuyển viên chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức; 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. 

 4. Các nội dung khác: Thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

5. Thời gian tuyển dụng: Hoàn thành trước 05/4/2023.  

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai tổ chức việc tuyển 

dụng viên chức theo đúng quy định; chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết 

quả tuyển dụng, báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ.  

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai; Chánh Văn phòng 

Sở Nội vụ; Trưởng phòng Công chức, viên chức; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CCVC (H.05b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lương Thị Như Hoa 
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