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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức  

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Phủ Lý  
 

      CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ, sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 20/11/2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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, 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; 

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý năm 2021 và Quyết định số   59/QĐ-

UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt chỉ tiêu bổ 

sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Phủ Lý năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố 

Phủ Lý tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ 

ban nhân dân thành phố năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục tài liệu ôn tập xét 

tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Phủ Lý. 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND-UBND, Đài phát thanh thành phố đăng tải 

danh mục tài liệu ôn tập công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố và trên 

sóng Đài phát thanh của Thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ thành 

phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có liên quan căn cứ  

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Quốc Bảo 
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