
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip — Tr do — Hinh phüc 

S: 223/TTr-UBND Quáng Trj, ngày 06 tháng 12 nám 2021 

T TRINH 
V K hoch biên ch côngchfrc,s ngtrM lam vic, 

h9'p dong lao d9ng va bien che hçn nam 2022 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh khoá VIII, k)'t hçp thu 6 

Thrc hin Lut T chirc chInh quyn dja phumg ngày 19 tháng 6 näm 
2015 và Lut Süa di, b sung mt s diu cüa T chirc chInh phü và Lut T 
chi:rc chInh quyn dja phucing ngày 22 tháng 11 näm 2019; Lut Can b, cong 
chüc ngày 13 tháng 11 näm 2008; Lu.t Viên chirc ngày 15 tháng 11 nAm 2010, 
Lut Si'ra di, b sung mt s diu cüa Lut Can b, cOng chüc và Lust  Viên 
chirc ngày 25 tháng 11 näm 2019; Nghj djnh s 62/2020/ND-CP ngày 0 1/6/2020 
cüa Chinh phü v v trI vic lam và biên ch cOng chüc và Nghj djnh s 
106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa Chinh phU ye vj trI vic lam và so ngui lam 
vic trong don vi sir nghip cong 1p; 

Thirc hin Thông báo s 193-TB/TV ngày 30/11/202 1 cüa Tinh üy kêt 1un 
hQp Ban Thung vi Tinh üy ngày 25/1 1/2024)Uy ban nhãn dan tinh kInh trInh Hi 
dng than dan tinh K hoch biên ch cong chüc, sé, ngi1i lam vic, hçip dng 
lao dng vâ biên chê hi nàm 2022 (Kern theo KI hogch và dc tháo Nghj quye't 
biên cM cong cht'c, sO' ngw&i lam vic, hcip dng lao d5ng và biên chl hi nám 
2022). 

Kinh trInh HDND tinh khoá VIII, k' h9p thi'r 6 xem xét, thông qua./.) 

Ntiin1imn: 
-Nhutrén; 
- BI thu Tinh üy, Chñ tjch HDND tinh; 
- Thung trirc Tinh üy; 
- Thithng trirc HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Chu tjch, các PCT UBND tinh; 
- S&Ni viii 2b 
- Luu: VT, 
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