ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 200/QĐ-UBND

Hương Trà, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức
các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ 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 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh ;
Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà;
Căn cứ Công văn số 11757/UBND-NV ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng viên chức tại Ủy ban nhân
dân thị xã Hương Trà;
Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc giao biên chế công chức và phân bổ số
lượng người làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc năm 2020;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ thị xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng viên
chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, năm 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã,
Trưởng Phòng Nội vụ thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ tỉnh T.T.Huế;
- Đài PTTH tỉnh T.T.Huế (TRT);
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Đài Truyền thanh thị xã;
- Trang thông tin điện tử UBND thị xã;
- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng;
- Lưu: VT, NV.Ph.
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