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Hà Nam, ngày        tháng    năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức 

hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ 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 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 của Chính phủ 

quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 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, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 2311/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức hành 

chính tỉnh Hà Nam năm 2022 gồm: Tổng số 66 chỉ tiêu tuyển dụng ở 16 chuyên 

ngành, cụ thể như sau:  

1. Chuyên ngành Nội vụ (mã chuyên ngành: NV ) 

2. Chuyên ngành Văn thư (mã chuyên ngành: VT) 

3. Chuyên ngành Thanh tra (mã chuyên ngành: TTr) 

4. Chuyên ngành Tài chính - Kế toán (mã chuyên ngành: TCKT) 

5. Chuyên ngành Tư pháp (mã chuyên ngành: TP) 

6. Chuyên ngành Giao thông vận tải (mã chuyên ngành: GTVT) 

7. Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư (mã chuyên ngành: KHĐT) 

8. Chuyên ngành Xây dựng (mã chuyên ngành: XD) 

9. Chuyên ngành Công nghệ thông tin (mã chuyên ngành: CNTT) 
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10. Chuyên ngành Thông tin và Truyền thông (mã chuyên ngành: TTTT) 

11. Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường (mã chuyên ngành: TNMT) 

12. Chuyên ngành Lao động, Xã hội (mã chuyên ngành: LĐ) 

13. Chuyên ngành Nông nghiệp (mã chuyên ngành: NN) 

14. Chuyên ngành An toàn thực phẩm (mã chuyên ngành: ATTP) 

15. Chuyên ngành Quản lý y tế cơ sở, y tế dự phòng (mã chuyên ngành: YT) 

16. Chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo (mã chuyên ngành: GD) 

(Có biểu tổng hợp chi tiết mã vị trí, mã chuyên ngành kèm theo) 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo công khai trên Cổng Thông 

tin điện tử của Sở Nội vụ để các thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức hành chính 

tỉnh Hà Nam năm 2022 biết để dự thi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hội 

đồng thi tuyển công chức và các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức hành 

chính tỉnh Hà Nam năm 2022 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

 - VPUB: LĐVP, NC, TH; 

 - Lưu: VT, NC(T). 
 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Trương Quốc Huy 
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