
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:             /SNV-CCVC 
V/v đăng tải công khai danh mục tài liệu  

phục vụ kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu  

biên chế giao năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Các sở, ngành thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2022 

tại thành phố Hải Phòng, theo đó: 

- Các sở, ngành thành phố: Đăng tải công khai danh mục tài liệu môn nghiệp 

vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý (có đính kèm theo các văn bản trong danh 

mục) trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

hiệu lực của văn bản trong Danh mục tài liệu được đăng tải. 

- Sở Nội vụ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ 

danh mục tài liệu kiến thức chung và đường dẫn đến Danh mục tài liệu chuyên 

ngành do các sở, ngành đăng tải; hướng dẫn các sở, ngành về thời gian thực hiện 

đăng tải đảm bảo thống nhất, đúng quy định. 

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành thành phố thực hiện các nội dung theo đúng 

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố nêu trên. Trường hợp có sự điều chỉnh 

danh mục tài liệu so với danh mục đã gửi về Sở Nội vụ theo Công văn số 

1431/SNV-CCVC ngày 11/7/2022 thì gửi lại văn bản kèm theo Danh mục mới về 

Sở Nội vụ để tổng hợp. 

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành thành phố phối hợp, thực hiện các nội dung 

trên và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ được giao, 

hoàn thành trong ngày 14/9/2022. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT TT Lê Anh Quân; 

- Giám đốc, PGĐ Hoàng Văn Đức; 

- Phòng CCVC; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Văn Đức 
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