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S 250/TTr-UBND Quáng Trj, ngày 05 tháng 12 nãm 2022 

T TRINH 
A A A A Ve Ke hoich bien che cong churc, so ngtroi lam vlçc, 

A A •A hqp dong lao dQng va bien che hQl nam 2023 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh khoá VIII, kS'  hçp thi'r 14 

Thirc hin Lu.t T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 1 9/6/va Lutt Sàa 
di, b sung mt s diu cüa Lu.t T chrc chInh phü và Lut T chirc chInh 
quyn dja phuong ngày 22/11/2019, Lust Can b, cong chIrc ngây 13/11/2008, 
Lut Viên chrc ngày 15/11/20 10, Lut Sira di, b sung mt so diêu cüa Lut 
Can b, cong chirc và Lut Viên chüc ngày 25/11/20 19, Nghj djnh 5é 

62/2020/ND-CP ngày 0 1/6/2020 cüa ChInh phü v vi trI vic lam và biên ch 
cOng chüc và Nghj  dh s 106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa ChInh phü v vj trI 
vic lam vã s nguM lam vic trong dan vj sir nghip cong lip; 

Thirc hin kt lun cüa Ban Thung vi Tinh üy v K hoch biên ch cOng 
chi'rc, s ng1thi lam vic, hçip dng lao dng và biên ch hi nàm 2023 t?i  Thông 
báo sé 368-TB/TU ngày 01/12/2022, UBND tinh kmnh trmnh HDND tinh K hoch 
biên ch cOng chirc, s ngri lam vic, hçp dng lao dng và biên ch hOi  näm 
2023. 

(Kern theo KI hogch và dr tháo Nghj quylt biên ché' cong chz-c, sé' ngw&i 
lam vic, hçrp dng lao d5ng và biên ché' h3i nárn 2023). 

KInh trInh HDND tinh khoá VIII, k' h9p thu 14 xem xét, thông qua./., 

Nc! nhmn: 
- Nhix trén; 
- Thu?ing trirc Tinh u; 
- Thumg trrc FIDND tinh; 
- BI thr Tinh üy, Chü tjch HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Ltru VT, NC. 
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