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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy 

chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND huyện Yên 

Mô về việc phê duyệt Phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân 

sự và tài chính của Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng huyện Yên Mô giai đoạn 2019-2021; 

Căn cứ Đề án vị trí việc làm số 01/ĐA-BQLDA  ngày 12/01/2021 của Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô; 

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 403/TTr-

BQLDA ngày 25/8/2022 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm 

việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022 và đề nghị của 

Trưởng phòng Nội vụ, 
// 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 01/KH-BQLDA ngày 25/8/2022 của Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Yên Mô năm 2022 gồm 08 chỉ tiêu. (Kèm theo Kế hoạch số 

01/KH-BQLDA ngày 25/8/2022) 

Điều 2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế 

hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định, đề nghị UBND huyện phê duyệt kết quả 

tuyển dụng theo phân cấp. 

Điều 3: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
 - Như điều 3; 

- TT Huyện ủy; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

  PH_NV(07) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đặng Thái Sơn 
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