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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Kế hoạch tuyển dụng
công chức hành chính tỉnh Bình ðịnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2010/Nð-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy ñịnh
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị ñịnh số 93/2010/Nð-CP ngày
31/8/2010 của Chính phủ sửa ñổi một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2010/Nð-CP;
Nghị ñịnh số 49/2015/Nð-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 134/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy ñịnh
chế ñộ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình ñộ ñại học, cao ñẳng, trung cấp thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân; Nghị ñịnh số 140/2017/Nð-CP ngày 05/12/2017 của Chính
phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ
khoa học trẻ;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy ñịnh
chi tiết một số ñiều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị ñịnh số
24/2010/Nð-CP và Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch tuyển dụng công chức
hành chính tỉnh Bình ðịnh.
ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Hội ñồng tuyển
dụng công chức tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các

