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Số:              /BNV-TCCB 

V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức đợt 2 năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020 

 
 

 

Kính gửi: Học viện Hành chính Quốc gia   

 
 

Xét Tờ trình số 1411/TTr-HCQG ngày 08/9/2020 của Học viện Hành 

chính Quốc gia về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên 

chức đợt 2 năm 2020 của Học viện, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 kèm 

theo Tờ trình nêu trên của Học viện Hành chính Quốc gia. Giao Giám đốc Học 

viện Hành chính Quốc gia tổ chức việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 

theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ, đảm bảo không vượt quá 

chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020, đồng thời phải đảm bảo thực hiện kế 

hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021. Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải 

đảm bảo theo đúng vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu 

chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của hạng viên chức tương ứng; đảm bảo chất 

lượng, tiết kiệm và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

tổ chức tuyển dụng. 

Học viện Hành chính Quốc gia khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu thực 

tế về số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và xây dựng kế 

hoạch thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định số 161/2017/NĐ-CP và Thông 

tư số 03/2019/TT- BNV báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, cho chủ trương thực hiện; 

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

trước Bộ trưởng về toàn bộ kỳ thi. 

Đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Triệu Văn Cường; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Triệu Văn Cường 
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