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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 

Tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG 

 

  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư 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, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và 

thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang 

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh An 

Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 

tỉnh An Giang; Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc giao phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Xây dựng 

cho Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó giám đốc Sở Xây dựng; 

Xét đề nghị của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng tại Tờ trình số 

196/ACCI/TTr-TH ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức năm 2022 và Kế hoạch số 195/ACCI/TTr-TH ngày 16 tháng 8 năm 2022 về 

việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng trực 

thuộc Sở Xây dựng năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm 

định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng năm 2022, gồm các nội dung sau:  



1. Nhu cầu tuyển dụng là: 18 (mười tám) chỉ tiêu gồm:  

- Phòng Tổng hợp: 04 chỉ tiêu.  

- Phòng Kinh tế: 04 chỉ tiêu.  

- Phòng Kỹ thuật: 05 chỉ tiêu.  

- Phòng Thí nghiệm vật liệu Kết cấu công trình: 05 chỉ tiêu.  

(Kèm theo bảng phụ lục chi tiết) 

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển viên chức.  

3. Thời gian tuyển dụng: Hoàn thành trong quý IV/2022.  

4. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến tuyển dụng 

viên chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 

06/2020/TT - BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; 

5. Kinh phí và lệ phí xét tuyển: thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.  

6. Các nội dung khác: Thực hiện như đề xuất tại Kế hoạch số 195/ACCI/TTr-

TH ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tư 

vấn và Kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng năm 2022 của Trung tâm Tư vấn 

và Kiểm định xây dựng. 

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng có trách nhiệm:  

- Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được phê duyệt tại Điều 

1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.  

- Chỉ đạo việc tổ chức thông tin rộng rãi kế hoạch tuyển dụng viên chức trên các 

phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

 Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây 

dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  

  Nơi nhận:                                                KT.GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ; 

- BGĐ Sở;  

- Lưu: VT, D.Phương (02).                             
      

 

          Nguyễn Quốc Cường 
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