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U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S49QD-UBND

Cám Xuyên, ngày -t'3tháng 40 nàm 2019

QUYET D!NH
V vic thành 1p Hi ding xét tuyn viên chii'c mm non
tii vj trI nhân viên ho trçr phiic vii
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can ctr Lust To chtrc ChInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15;
Can cü các Nghj djnh cüa ChInh phü: s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 v
tuyn dung, s1r diing và quãn 1 viên chüc; s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018
sira d&, b sung mt s quy djnh v tuyn diing cong chüc, viên chirc, nâng ngch
cong chtrc, thang htng viên chirc và thrc hin ch d hpp dng mt s 1oti cOng
vic trong co quan hành chInh nhà nithc, don v six nghip cong lap;
Can ct'r các Thông tu cña B Ni vi1: sO 15/2012/TT-BNV ngày 25/02/20 12
hurng dn v tuyn dçing, k hçp dng lam vic và dn bii chi phi dâo tto, bi
duO'ng dôi vâi viên chirc; so 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 v sra dM b sung
mt séi quy djnh v tuyn dng cong chirc, viên chirc, nâng ngch cong chüc, thang
hang viên chirc và thrc hin ch d hçp dng mt s loai cOng vic trong co quan
hânh chinh nhà nuó'c, don vj sir nghip cOng lip;
Can cii Quyt dnh s 44/2 013/QD-UBND ngày 17/10/2013 cüa UBND tinh
Ha Tinh ye vic ban hành quy djnh quán 1 t chirc b may, biên ch và can bô,
cong chüc, viên chirc; Quyt dnh s 2714/QD-UBND ngây 12/8/2019 cüa UBND
tinh v vic diu chinh biên ch cong chi'rc trong các co quan, t chirc hành chInh;
s luqng ngui lam vic trong các don vj sir nghip Cong 1p näm 2019;
Thirc hin Cong van so 6034/UBND-NC1 ngây 11/9/20 19 cüa UBND tinh v
vic tuyn dng nhân viên, giáo viên, Cong van s 1225/SNV-CCVC ngày
04/9/20 19 cüa S Ni vii v vic hithng dn tuyn dçtng nhân viên mm non và
giáo viên THPT;
Xét d nghj Trung phông Ni vii huyn,
QUYET JMNH:
Diu 1. Thânh 1p Hi dOng xét tuyên viên chrc mâm non ti vj tn nhân viên
lam nhim vi h trçi phic v1.i gm các ông, bà có ten sau day:
1. Ong: Trn Hüu Duyt — Phó chü tch IJIBND huyn - Chü tjch Hôi dng.
2. Ong: Nguyn Tr9ng Thu - Trrnrng phOng Ni vii - Phó chü tjch Hôi dng.
3. Ong: Dtng Quc Hin — Trrnng phông Giáo dçtc & Dào to - tiJy viên
4. Ong Hoàng Van L — TruO'ng phOng Tai chInh — K hoich - Uy viên.
5. Ba: Dng Thi Hin — Chuyên viên phông Ni vti - Uy viên kiêm thu k Hi dng

Diu 2. Hi dông xét tuyn viên chirc mm non tai vj trI nhân viên lam nhim
vu h trq phic vii näm 2019 có chirc näng, nhiêm vii, quyn han và trách nhiêm
dirgc quy dnh ti Quy ch xét tuyn viên chüc mm non tai v trI nhân viên lam
nhim vii h trçY phiic vi, ban hành kern theo Quyt djnh s 3716/QD-UBND ngày
20/9/20 19 vã Quyêt djnh s 3808/QD-UBND ngày 27/9/20 19 cüa UBND huyn.
Chñ tjch hOi dng xét tuyn viên chrc mm non tai vi trI nhân viên lam nhiêm
vii h trg phic vi nàm 2019 duqc sir diing con du UBND huyn và tài khoán cüa
Phông Ni viii huyn trong các hoat dng cüa Hi dng và tir giãi th sau khi hoân
thành nhiêm vu.
Diu 3. Quyt djnh có hiu lirc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDNID-UBND huyn, Truóng phông Ni v, Trithng
phông Giáo diic & Dáo tao, Truâng phông Tài chInh — K hoch, các don vi lien
quan và các ông, bà có ten tai diu 1 can cü Quyt djnh thi hânh./.
'/
Noi nhân:
- Nhu diu 3;
- So' Nôi vu; SO GD&DT;
- TT Huyn Oy, TT HDND huyn;
- ChO tjch, các PCT UBND huyên;
- Các phOng: Ni vi, Tài chInh — Kê hoach, Giáo
duc & Dao tao;
- Hi dông XT VC;
- Các tru'ng Mâm non;
- Cong thông tin din t, TT VH-TT huyn;
- UBND các x, thi trân;
- Cãc don vj lien quan
- Luu: VT,
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