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SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 846 /SNV-CCVC

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 8 năm 2019

V/v báo cáo biên chế và đăng ký
nhu cầu thi công chức năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định
số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý công chức; 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 ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và
thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát biên chế công chức còn lại
chưa tuyển dụng và và căn cứ số lượng biên chế phải tinh giản của đơn vị đến
năm 2021 theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh
Lâm Đồng để thực hiện cân đối, đảm bảo số biên chế dành để tinh giảm đến năm
2021; Sau khi đã thực hiện cân đối, đảm bảo số biên chế dành để tinh giảm đến
năm 2021 thì đăng ký tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao còn lại.
Thời hạn đăng ký gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2019 (gửi File mềm
Excel qua địa chỉ thanhpc@lamdong.gov.vn) để Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND
tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 (theo mẫu
đính kèm).
* Lưu ý: Các vị trí tuyển dụng yêu cầu chuyên ngành phải phù hợp với vị
trí việc làm và phải đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số theo
Kế hoạch số 5106/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện
nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng công chức viên chức - Sở Nội vụ qua số
điện thoại 02633.834533 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để B/c);
- Văn phòng sở;
- Website SNV;
- Lưu: VT, CCVC.
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