
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:         /UBND-VP8 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng  11  năm 2019 
V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc  

tại các đơn vị sự nghiệp thuộc  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Nội vụ. 
 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 

03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thi hành về tuyển dụng viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo 

viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;  

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 

736/SVHTTDL-TCPC ngày 03/10/2019 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

1184/TTr-SNV ngày 16/10/2019 về tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các 

đơn vị sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyển dụng 08 chỉ tiêu 

viên chức, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có 

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đảm bảo đúng vị trí việc làm cần tuyển (theo quy 

định của pháp luật hiện hành và Văn bản hướng dẫn số 1377/SGDĐT-GDCN&TX 

ngày 27/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo); trong chỉ tiêu biên chế được giao 

vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

(Chi tiết về trình độ chuyên môn theo phụ biểu gửi kèm theo) 
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2. Hình thức và nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo Văn bản số 1184/TTr-

SNV ngày 16/10/2019 của Sở Nội vụ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập và các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành về tuyển dụng viên chức. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thành lập Hội đồng tuyển 

dụng, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định hiện hành. 

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (VP8) 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của 

UBND tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;    

- Lưu: VP1, VP8. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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