
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:             /UBND-NV 

V/v đề xuất tiếp nhận 

vào làm công chức  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

          Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Thực hiện quy định về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức 

tại Luật cán bộ công chức ngày 13/11/2008; 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 

(tại Điều 18, Nghị định 138/2020/NĐ-CP). 

Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện 

Nghi Xuân được giao 74 biên chế; tuy nhiên, biên chế hiện có đến tại thời điểm 

hiện nay là 64/74 người, thiếu 10 người (tại vị trí việc làm: Quản lý môi trường 

thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường còn thiếu 01 người đảm nhận). Để đảm 

bảo công tác theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân 

huyện Nghi Xuân đề xuất tiếp nhận vào làm công chức đối với: 

Bà: Hà Thị Phan Thủy, sinh ngày 18/10/1982; 

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành: Khoa học môi trường; 

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B; Trình độ tin học: Ứng dụng 

công nghệ thông tin cơ bản; Trình độ quản lý nhà nước: Quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên. 

Tên ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003; Hưởng lương bậc: 4, hệ số: 

3,33. 

Hiện là Viên chức Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây 

trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân (được tuyển dụng vào ngày 01/11/2009, theo 

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND huyện Nghi Xuân). 

Dự kiến bố trí vào vị trí việc làm: Quản lý Môi trường tại phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân. 

(Có hồ sơ kèm theo) 

Vậy, UBND huyện Nghi Xuân kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ quan 

tâm, xem xét./. 

Nơi nhận:                                      
- Như trên;                                                                                     
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                  

- Lưu: VT, NV. 
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Nguyễn Hải Nam 
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