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  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  69/QĐ-SKHĐT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   

 

     Bình Thuận, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ  

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020. 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng 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; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng 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; 

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công 

việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020; 

Căn cứ văn bản số 399/SNV-TCCC ngày 7/3/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm 

định dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ trợ Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; 
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Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nhu cầu tuyển dụng của Trung tâm Hỗ 

trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Trung 

tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

tại Trung tâm Hỗ trợ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư năm 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận:                                                                            
- Sở Nội vụ; 

- Như điểu 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm Hỗ trợ DNNVV; 

- Lưu: VT, Đăng 

                                                  GIÁM ĐỐC 

VVV 

 

 

 

 

LLL  

 

 

 Nguyễn Văn Phong 
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