ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 13196 /UBND-VX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 04 tháng 12 năm 2018

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 4880/KH-UBND ngày 14/11/2018
của UBND tỉnh Bình Thuận

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 4880/KH-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh
Bình Thuận về thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp
xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; UBND thành phố yêu cầu
các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Nghiên cứu Kế hoạch số 4880/KH-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh
Bình Thuận về thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp
xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để phối hợp thực hiện trong thời gian đến (Kế hoạch
được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử của thành phố Phan Thiết).
2. Giao Phòng Nội vụ:
- Hàng năm rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức, tham
mưu UBND thành phố báo cáo Sở Nội vụ để thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng
trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về
chính sách thu hút, tạo nguồn tham gia dự tuyển.
- Tham mưu UBND thành phố trong công tác phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ
quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc xét tuyển viên chức tại các đơn vị trực thuộc
theo đúng quy định của pháp luật;
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo Sở Nội vụ kết quả xét tuyển viên chức.
3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán kinh phí chi trả cho trường
hợp có tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-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, tổng hợp trong dự toán hàng năm theo quy định tại Điều 16 Nghị định
số 140/2017/NĐ-CP và theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND (VX) t/p;
- Phòng Nội vụ, TCKH t/p ;
- Chánh VP ;
- Lưu VT, QTM, VX.
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