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CÔNG BÁO/Số 25/Ngày 14-7-2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện
chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang
(Kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện
chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công chức làm việc trong các tổ chức hành chính theo quy định pháp luật,
gồm:
a) Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh (gọi chung là Sở).
b) Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (gọi chung là
phòng cấp Sở).
c) Chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Sở (gọi chung là
Chi cục).
d) Phòng và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Chi cục (gọi chung
là phòng cấp Chi cục).
đ) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là
phòng cấp huyện).
2. Những người giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, do
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu giữ chức vụ.
3. Những người được thực hiện chế độ công chức đang làm việc trong đơn vị
sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định
pháp luật.

