
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

Số:          /SNV-CCVC 

V/v lấy ý kiến đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 3 năm 2022 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

 - Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã đánh 

giá thực trạng thực hiện nội dung chi, mức chi 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 từ năm 2010 đến nay của các cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

 Để đảm bảo thực hiện đúng trình tự thủ tục đối với việc ban hành Nghị 

quyết Quy định nội dung chi, mức chi 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 phù hợp tình hình thực tế tại địa phương theo quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Sở Nội 

vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến đối với việc đề nghị xây 

dựng Nghị quyết nêu trên, cụ thể:  

1. Về phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 

Quy định nội dung chi, mức chi 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 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

2. Về đối tượng áp dụng 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền cử, triệu tập, trưng dụng thực hiện nhiệm vụ 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. 

- Các tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan. 

3. Về nội dung chi, mức chi 

Có Phụ lục gửi kèm cùng dự kiến Đề cương chi tiết Nghị quyết. 
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Hồ sơ lấy ý kiến góp ý về đề xuất xây dựng Nghị quyết được đăng trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đường link , gồm: 

1. Dự kiến Đề cương chi tiết Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi 

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 trên địa bàn tỉnh Nam 

Định (có Phụ lục kèm theo).  

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. 

3. Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách. 

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề nghị gửi về Sở Nội vụ (Phòng 

Công chức viên chức) qua địa chỉ số 168, đường Hàn Thuyên, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định trước ngày 30/3/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Lưu: VT, CCVC (La02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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