
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số: 1751/UBND-NC1 

V/v tuyển dụng viên chức 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 3 năm 2021 

        

                           
                             Kính gửi:   

     - Sở Nội vụ; 

     - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

     

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

99/TTr-SLĐTBXH ngày 22/3/2021 về việc tuyển dụng viên chức; đề xuất của 

Sở Nội vụ tại Văn bản số 478/SNV-CCVC ngày 25/3/2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

tuyển dụng 02 chỉ tiêu biên chế viên chức còn thiếu so với biên chế được giao 

vào làm việc tại vị trí việc làm Quản lý huy động Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc 

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; yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt 

nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Công tác xã hội, 

Kế toán, Kiểm toán, Luật, Kinh tế học, Kinh doanh, Quản trị - quản lý, Xã hội 

học, Tâm lý học, Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. 

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp 

của UBND tỉnh. 

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tuyển dụng viên chức theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, NC1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

        Trần  Tiến  Hưng 
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