
 

 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 2275/SLĐTBXH-VP 
V/v tổ chức tuyển dụng  

viên chức năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 8 năm 2022 

      

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm; 

- Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh; 

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 

 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND 

tỉnh quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh 

nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 4675/UBND-NC2 ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Sở Lao động - TBXH năm 2022; Công 

văn số 2914/SLĐTBXH-VP ngày 18/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội về việc phân cấp tuyển dụng viên chức. 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao: 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tổ 

chức việc thực hiện tuyển dụng viên chức theo số lượng được phê duyệt; quy 

trình, thủ tục đảm bảo theo quy định hiện hành. Thời gian hoàn thành trước 

31/12/2022. 

2. Văn phòng Sở hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Văn phòng Sở; 

- Website: ldtbxh.hatinhnet.vn; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 

 

 

 


		solaodong@hatinh.gov.vn
	2022-08-23T17:02:16+0700


		solaodong@hatinh.gov.vn
	2022-08-23T17:02:38+0700




