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Số:          /UBND-NV 
V/v thực hiện các quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 131/SNV-CCVC ngày 

02/02/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện các quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật cán bộ, công chức; Luật 

viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức, UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục phổ biến, quán triệt, nghiên cứu, 

học tập và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức tại các văn bản sau: 

a) Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật viên chức ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức ngày 25/11/2019; 

b) Các Nghị định của Chính phủ: Số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 

quy định về tuổi nghỉ hưu; số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số 143/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. 

c) Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 

quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức. 

2. UBND huyện giao phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện 

đúng quy định của pháp luật. 



Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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