UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1658 /SLĐTBXH-VP

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị phê duyệt chỉ tiêu tuyển
dụng viên chức năm 2020

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Nội vụ.
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh về
việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao
động hợp đồng năm 2020; căn cứ các Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm
tại các đơn vị trực thuộc Sở của UBND tỉnh (Quyết định số 2093/QĐ-UBND
ngày 06/7/2020; 2157/QĐ-UBND ngày 13/7/2020; 1885/QĐ-UBND ngày
19/6/2020; 2031/QĐ-UBND ngày 01/7/2020; 2156/QĐ-UBND ngày 13/7/2020;
2094/QĐ-UBND ngày 06/7/2020; 2155/QĐ-UBND ngày 13/7/2020); do điều
kiện tình hình thực tế của các đơn vị trực thuộc đang thiếu số người làm việc so
với chỉ tiêu biên chế được giao, phải bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ viên chức,
đáp ứng vị trí việc làm và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao như:
chăm sóc, nuôi dưỡng người có công, đối tượng BTXH, trẻ em mồ côi, người
tàn tật; đối tượng tâm thần, cai nghiện ma túy góp phần đảm bảo an sinh xã hội
và thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm góp phần ổn
định xã hội, phát triển kinh tế đồng thời phục vụ cho công tác đào tạo, bồi
dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế cận khi có biến động về nhân sự; Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nội
vụ xem xét, phê duyệt tuyển dụng 50 chỉ tiêu viên chức còn thiếu của ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: 34 người do NSNN bảo đảm kinh
phí, 16 người do đơn vị tự bảo đảm kinh phí, cụ thể như sau:
1. Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội
Tổng số biên chế được giao: 37
Số người làm việc hiện có: 12
Số người còn thiếu: 25 (24 viên chức, 01 hợp đồng theo NĐ 68)
Số đề nghị tuyển dụng: 24.
2. Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh
Tổng số biên chế được giao: 22
Số người làm việc hiện có: 20
Số người còn thiếu: 02
Số đề nghị tuyển dụng: 02.
3. Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tư vấn, Giáo dục
nghề nghiệp, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật (viết tắt Trung tâm
CTXH)

Tổng số biên chế được giao: 36
Số người làm việc hiện có: 32
Số người còn thiếu: 04
Số đề nghị tuyển dụng: 04
4. Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội
Tổng số biên chế được giao:34
Số người làm việc hiện có: 32, đến tháng 10/2020, còn 31 người (do có 01
cán bộ viên chức nghỉ hưu)
Số người còn thiếu: 03 (02 viên chức, 01 hợp đồng theo NĐ 68)
Số đề nghị tuyển dụng:02.
5. Trung tâm Dịch vụ việc làm
Tổng số biên chế được giao: 13 (trong đó 08 người do NSNN bảo đảm kinh
phí, 05 người do đơn vị tự bảo đảm kinh phí)
Số người làm việc hiện có: 6 (do NSNN bảo đảm kinh phí)
Số người còn thiếu: 7 (trong đó 02 người do NSNN bảo đảm kinh phí, 05
người do đơn vị tự bảo đảm kinh phí)
Số đề nghị tuyển dụng: 7 (trong đó 02 người do NSNN bảo đảm kinh phí,
05 người do đơn vị tự bảo đảm kinh phí).
6. Trường Trung cấp kỹ nghệ
Tổng số biên chế được giao: 44 (trong đó 36 người do NSNN bảo đảm kinh
phí, 08 người do đơn vị bảo đảm kinh phí)
Số người làm việc hiện có: 40 (trong đó 36 người do NSNN bảo đảm kinh
phí, 04 người do đơn vị tự bảo đảm kinh phí)
Số người còn thiếu: 04 (đơn vị tự bảo đảm kinh phí)
Số đề nghị tuyển dụng: 04 (đơn vị tự bảo đảm kinh phí).
7. Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.
Tổng số biên chế được giao: 37 (trong đó 30 người do NSNN bảo đảm kinh
phí, 07 người do đơn vị tự bảo đảm kinh phí)
Số người làm việc hiện có: 30 (do NSNN bảo đảm kinh phí)
Số người còn thiếu: 07 (đơn vị tự bảo đảm kinh phí)
Số đề nghị tuyển dụng: 07 (đơn vị tự bảo đảm kinh phí).
(có phụ lục chi tiết kèm theo)
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ quan tâm, xem xét phê
duyệt chỉ tiêu tuyển dụng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Ban biên tập Website (đăng tải) ;
- Lưu: VT, VP ;
Gửi Văn bản giấy và điện tử.
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