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Quảng Nam, ngày        tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng

công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 của Chính phủ 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 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý 
doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng 
Nam; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp 
công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2350/TTr-SNV ngày 16/11/2022;
Theo tinh thần thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 08/11/2022 của 
UBND tỉnh về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022, cụ 
thể như sau:

1. Về nhu cầu tuyển dụng công chức
- Điều chỉnh giảm 02 chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại 02 vị trí việc làm 

(Văn thư; Quản lý kết cầu hạ tầng) của Sở Giao thông vận tải.



2

- Điều chỉnh ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển đối với 02 vị trí việc 
làm, gồm:

+ Vị trí “Quản lý về du lịch” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Vị trí “Quản lý nghiệp vụ y, dược, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo hiểm y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình” của 
UBND huyện Đại Lộc.

2. Về nhu cầu tuyển dụng viên chức
- Điều chỉnh giảm 02 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, gồm:
+ 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm “Kế toán” của Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã Điện Bàn.
+ 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm “Phát thanh viên” của Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Đại Lộc.
- Điều chỉnh tên lĩnh vực và mã vị trí việc làm đối với 02 vị trí việc làm 

viên chức, gồm:
+ Vị trí “Hỗ trợ thi công, duy tu, bảo dưỡng công trình” của Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ huyện Thăng Bình.
+ Vị trí “Theo dõi, xử lý trong lĩnh vực quản lý hệ thống điện chiếu sáng” 

của Ban Quản lý đô thị huyện Phước Sơn.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung 
khác tại Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn 
hiệu lực thi hành theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ ban hành Thông báo tuyển dụng (điều chỉnh theo 
Quyết định này), đăng công khai ít nhất 01 lần trên các phương tiện thông tin đại 
chúng; đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử (www.sonoivu.quangnam.gov.vn) 
và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                             
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NCKS (A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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