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UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

BAN QUẢN LÝ DỊCH VỤ  

CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 58/QĐ-BQLDVCI Bắc Kạn, ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

BAN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều 

Luật Cán bộ, công chức,viên chức ngày 06/12/2019;  

Căn cứ nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 05/9/2020 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 về 

việc 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 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND thành 

phố Bắc Kạn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý dịch vụ công 

ích đô thị thành phố Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-BQLDVCI ngày 28/10/2020 của Ban quản lý 

dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn phê duyệt danh mục vị trí việc làm 

trong Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND thành 

phố Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2021-2023 của Ban 

Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn; 

Căn cứ Công văn số 661/UBND-NV ngày 22/04/2022 của UBND thành phố 

Bắc Kạn về việc thực hiện tiếp nhận vào viên chức và quản lý sử dụng người lao 

động tại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 969/UBND-NV ngày 07/6/2022 của UBND thành phố 

Bắc Kạn về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban 

Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn năm 2022 (có Kế hoạch 

kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động thuộc Ban Quản lý 

dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND thành phố Bắc Kạn; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Phòng Nội vụ thành phố; 

- Trung tâm VHTT&TT thành phố (Đưa tin); 

- Cổng TTĐT thành phố Bắc Kạn (Đưa tin); 

Gửi bản giấy: 

- Báo Bắc Kạn (đưa tin 02 số liên tiếp); 

- Lưu: VT, HS. 

TRƯỞNG BAN 

                                    

 

 

 

 

 

Vy Văn Dương 
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