UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 570 /SNV-CCVC
V/v triển khai kế hoạch tuyển
dụng công chức

Kính gửi:

Nghệ An, ngày 17 tháng 3 năm 2022

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Nghệ
An về việc tiếp nhận, tuyển dụng vào công chức; Công văn số 1667/UBND-TH
ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022,
Sở Nội vụ Nghệ An đã ban hành Thông báo số 562/TB-SNV ngày 16/3/2022 về
việc tuyển dụng thu hút công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh
Nghệ An theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ;
Thông báo số 561/TB-SNV ngày 16/3/2022 về việc tiếp nhận vào làm công
chức. Để phối hợp triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức của UBND tỉnh,
Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị
xã phối hợp triển khai một số nội dung sau:
1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã có chỉ
tiêu tuyển dụng niêm yết công khai các nội dung của Kế hoạch tuyển dụng và
các Thông báo: số 561/TB-SNV; số 562/TB-SNV ngày 16/3/2022 và đăng tải
trên trang thông tin điện tử của đơn vị;
2. Đối với việc tiếp nhận vào làm công chức: Các sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thành, thị có chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức tiếp nhận hồ sơ
của người có nguyện vọng đăng ký dự tuyển; lập văn bản kèm theo danh sách
những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức
(theo mẫu kèm theo); nộp hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Nghệ An (thành phần hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ theo quy định tại Thông báo số
561/TB-SNV ngày 16/3/2022 của Sở Nội vụ). Số lượng người được đề nghị tiếp
nhận vào làm công chức bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt.
Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã
phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu VT, CCVC.
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