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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯƠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 189 /UBND-NV 

V/v đề xuất tuyển dụng 

viên chức năm 2022 

            Hương Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2022  

  

     

  

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

 

 

Thực hiện Văn bản số 258/SNV-CCVC ngày 22/02/2022 của Sở Nội vụ 

về việc xây dựng Kế hoạch và đề xuất tuyển dụng viên chức năm 2022; sau khi 

rà soát bố trí viên chức theo vị trí việc làm, biên chế được giao, biên chế hiện có 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (không gồm sự nghiệp giáo dục 

mầm non, phổ thông) và nhu cầu cần tuyển dụng viên chức năm 2022; Ủy ban 

nhân dân huyện Hương Sơn báo cáo và đề xuất như sau: 

Tổng số đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện gồm 06 đơn vị. 

I. THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO VÀ BIÊN CHẾ HIỆN 

CÓ CỦA CÁC ĐƠN VỊ (Tính đến 22/02/2022) 

1. Trung tâm Y tế huyện: Biên chế được giao năm 2022: 194 viên chức 

(trong đó: số người làm việc do ngân sách bảo đảm là 34 người, số người làm 

việc đơn vị tự bảo đảm kinh phí là 160 người). Có mặt đến 22/02/2022: 171 

người (trong đó: số người làm việc do ngân sách bảo đảm là 32 người, số người 

làm việc đơn vị tự bảo đảm kinh phí là 138 người). 

So với biên chế được giao: Thiếu 24 người.  

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Biên chế 

được giao năm 2022: 48 viên chức. Có mặt đến 22/02/2022: 43 người. 

So với biên chế được giao: Thiếu 05 người. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Biên chế được giao năm 2022: 

21 viên chức: Có mặt đến 22/02/2022: 19 người. 

So với biên chế được giao: Thiếu 02 người. 

4. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật 

nuôi: Biên chế được giao năm 2022: 17 viên chức. Có mặt đến 22/02/2022: 15 

người. 

So với biên chế được giao: Thiếu 02 người. 

5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Biên 

chế được giao năm 2022: 30 viên chức (trong đó: số người làm việc do ngân 

sách bảo đảm là 27 người, số người làm việc đơn vị tự bảo đảm người). Có mặt 

đến 22/02/2022: 27 người. 

So với biên chế được giao: Thiếu 03 người (biên chế đơn vị tự bảo đảm 

kinh phí).   
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6. Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng: Biên chế được giao năm 

2022: 06 viên chức. Có mặt đến 22/02/2022: 05 người. 

So với biên chế được giao: Thiếu 01 người. 

Như vậy, 06 đơn vị nói trên thiếu 37 người. Trong đó số lượng người làm 

việc do ngân sách nhà nước bảo đảm là 11 người, số lượng người làm việc do 

đơn vị tự bảo đảm là 26 người.   

II. ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG 

Tổng đề xuất tuyển dụng: 19/37 chỉ tiêu. Trong đó: 

1. Số chỉ tiêu do ngân sách nhà nước đảm bảo: 09 chỉ tiêu 

1.1. Trung tâm Y tế: Tại vị trí Bác sỹ y học dự phòng: Xin tuyển 01 chỉ 

tiêu Bác sỹ y học dự phòng. 

1.2. Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tại vị trí Bác 

sỹ: Xin tuyển 04 chỉ tiêu Bác sỹ đa khoa. 

1.3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Xin tuyển 02 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu 

tại vị trí Biên tập viên, 01 chỉ tiêu Mỹ thuật hội họa tại vị trí Tuyên truyền, cổ 

động). 

1.4. Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi: Xin tuyển 

02 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu tại vị trí Thú y, 01 chỉ tiêu tại vị trí Chuyển giao khoa 

học và công nghệ). 

1. Số chỉ tiêu do đơn vị tự đảm bảo: 10 chỉ tiêu 

1.1. Trung tâm Y tế: Tại vị trí Bác sỹ: Xin tuyển 06 Bác sỹ đa khoa. 

1.2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Xin tuyển 

03 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu giáo viên môn Sinh học, 01 chỉ tiêu giáo viên môn Lịch 

sử, 01 chỉ tiêu giáo viên Giáo dục kinh tế và pháp luật tại vị trí dạy nghề, hướng 

nghiệp). 

1.3. Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện: Xin tuyển 01 chỉ 

tiêu tại vị trí Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - xây dựng.  

(Có Kế hoạch và các Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân huyện báo cáo, đề xuất để Sở Nội vụ biết, tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Lưu: VT, PNV. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Nguyễn Quang Thọ 
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