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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 
 

Ngày 20/7/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Văn bản số 

1658/SLĐTBXH-VP trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ phê duyệt tuyển dụng 50 chỉ 

tiêu viên chức còn thiếu, trong đó 34 do NSNN bảo đảm kinh phí, 16 do đơn vị 

tự bảo đảm kinh phí. Phúc đáp nội dung này, ngày 27/7/2020,  Sở Nội vụ có 

Công văn số 1328/SNV-CCVC đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

rà soát chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020 (văn bản gửi kèm).  Giám đốc 

Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc: 

Căn cứ Quyết định phê duyệt khung năng lực, vị trí việc làm đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, rà soát số biên chế được giao, số biên chế hiện có, số 

biên chế còn thiếu và yêu cầu thực tiễn tại đơn vị, từ đó, đề xuất tuyển dụng tối 

đa không vượt quá ½ số chỉ tiêu biên chế còn thiếu do ngân sách nhà nước 

đảm bảo kinh phí (theo mẫu phụ lục gửi kèm). Riêng Trung tâm Chữa bệnh, 

Giáo dục, Lao động xã hội được đề xuất tuyển đủ số chỉ tiêu biên chế còn thiếu 

theo văn bản của Sở Nội vụ nêu trên. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, gửi kết quả rà soát về Sở (qua 

Văn phòng) chậm nhất ngày 03/8/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh, Sở Nội 

vụ theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (Báo cáo) ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (chỉ đạo) : 

- Ban biên tập Website (đăng tải) ; 

- Lưu: VT, VP. 
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Nguyễn Trí Lạc 
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