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BÁO CÁO  

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo  

Nghị quyết “Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác  

tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức,  

thăng hạng  viên chức”của tỉnh Quảng Nam 

 

 

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết “Quy định nội dung chi, mức chi đối với 

công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức” sau khi được Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương góp ý, 

ngày 08/9/2020, Sở Nội vụ đã có Công văn  số 1796/SNV-CCVC về việc đề nghị 

Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về nội dung, mức chi tổ 

chức các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam; 

Ngày 10/9/2020, Sở Nội vụ nhận được Báo cáo số 139/BC-STP về kết quả 

thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác 

tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức của tỉnh Quảng Nam; 

Theo đó, Sở Tư pháp có góp ý một số nội dung cụ thể tại Mục II của Báo 

cáo số 139/BC-STP, Sở Nội vụ đã tổng hợp, tiếp thu (theo dự thảo đính kèm) và 

sẽ tham mưu UBND tỉnh các nội dung tiếp theo trên cơ sở đề nghị của Sở Tư 

pháp. 

Trên đây là nội dung tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp về nội 

dung dự thảo Nghị quyết “Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ 

chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức”./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Hoa 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-10-02T15:27:20+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ<snv@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-10-02T15:27:29+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ<snv@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




