
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
 

Số:             /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh một số yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo,                       

vị trí tuyển dụng trong Kế hoạch số 2311/KH-UBND ngày 29/8/2022                

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển công chức hành chính                        

tỉnh Hà Nam năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY 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 27/11/2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo, vị trí tuyển 

dụng đối với 09 vị trí tuyển dụng thuộc 06 đơn vị trong Kế hoạch số 2311/KH-

UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển công chức 

hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải; Trưởng Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Kim Bảng, 

Thanh Liêm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

   Nơi nhận: 
    - Như Điều 2; 

    - TT Tỉnh ủy; 

    - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

    - VPUB: LĐVP, NC, TH; 

    - Lưu: VT, NC. 
 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

Trương Quốc Huy 
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