UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 423 /SNV-CCVC

Lào Cai, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng
công chức năm 2022

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh
Lào Cai về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính
nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022; Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày
17/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức
năm 2022.
Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 trình
UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc
làm và chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đăng ký nhu cầu
tuyển dụng công chức năm 2022, cụ thể như sau:
1. Về số lượng tuyển dụng công chức mới, yêu cầu đăng ký nhu cầu tuyển
dụng không vượt quá 50% số công chức biến động giảm (do nghỉ hưu đúng tuổi,
nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, thôi việc, giảm
khác…).
2. Nội dung kế hoạch tuyển dụng yêu cầu phải rõ số lượng, vị trí, việc làm
chuyên môn, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
(Có đề cương kế hoạch và biểu mẫu số 1, biểu mẫu số 2 kèm theo).
3. Thời gian gửi kế hoạch tuyển dụng công chức về Sở Nội vụ trước ngày
20/5/2022. Đối với các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu tuyển dụng công chức
mới thì không phải gửi văn bản.
Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Nội vụ các huyện, TX, TP;
- Văn phòng Sở;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TCBM, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Sở Nội vụ
Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Minh

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ......
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................., ngày
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KẾ HOẠCH
Tuyển dụng công chức năm 2022
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh
Lào Cai về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính
nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022; Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày
17/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức
năm 2022.
Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch nhu cầu tuyển dụng công chức
năm 2022, cụ thể như sau:
1. Tình hình thực hiện biên chế công chức và nhu cầu tuyển dụng
a. Tổng biên chế công chức được giao năm 2022: ….. biên chế.
b. Tổng công chức có mặt đến ngày 30/4/2022: ….. công chức.
c. Số biên chế công chức chưa sử dụng đến ngày 30/4/2022: ... biên chế.
d. Số công chức giảm (do thực hiện nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ tinh giản
biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, thôi việc, giảm khác…): ….. công
chức; danh sách trích ngang từng trường hợp dự kiến giảm vào năm 2022, chi
tiết theo phụ lục đính kèm.
đ. Số công chức tăng đã thực hiện (do tuyển mới, tuyển dụng không qua
thi, tiếp nhận…): ..... công chức, chi tiết theo phụ lục đính kèm.
e. Nhu cầu chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022 tổng số: .... chỉ tiêu.
(theo biểu số 1 gửi kèm)
2. Đăng ký nhu cầu, vị trí việc làm cần tuyển dụng
Ví dụ: Phòng A (hoặc Chi cục B) cần tuyển dụng 01 công chức vào vị trí
việc làm C, mô tả tóm tắt vị trí việc làm .... trình độ chuyên môn, chuyên ngành
đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học…
(theo biểu số 2 gửi kèm)
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nội vụ;
...

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)

