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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng công chức Văn phòng UBND Tỉnh năm 2022 

 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 
11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng 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 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 
đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên 
ngành văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 
Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 5 năm 2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển 
dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng công 

chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh năm 2022, như sau: 

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ  VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG  

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển: 02 chỉ tiêu. 

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng:  

- Chuyên viên tổng hợp chung (mã ngạch 01.003) tại Phòng Tổng hợp – 
Văn xã: 01 chỉ tiêu. 


