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Cá'm Xuyén, ngày iC tháng /10 nãrn 2019

S: Oi /QD-HDXT
QUYET B!NH
V vic thành 1p Ban kiêm tra, sat hich xét tuyên viên chfrc mm non
ti vj trI nhân viên lam nhim vi ho trq phic viii
1101 BONG XET TUYEN
Can ctr Lut T chrc ChInh quyn dja phuong ngây 19/6/20 15;
Can cir các Nghi, djnh cüa ChInh ph't: so 29/20121ND-CP ngày 12/4/2012 v
tuyên dng, sir di.ing Va quán 1 viên chi'rc; so 161/20181ND-CP ngày 29/11/20 18
sira di, b sung rnt so quy dnh v tuyên dng cong chrc, viên chirc, nâng ngach
Cong chirc, thäng hang viên chirc và thirc hin ch d hcip dng mt s loai Cong
vic trong co' quan hành chInh nhà nuciic, don vj sr nghip Cong lap;
Can cir các Thông tu' ci.ia BO Ni v11: so 15/2012/TT-BNV ngày 25/02/20 12
hiró'ng dn v tuyn dung, k hçTp dng lam vic và dn bü chi phi dâo tao, bi
duö'ng dôi vri viên chi'rc; so 03/2019/TT-BNV ngày 14/ 5/2019 v sira di b sung
mt so quy djnh v tuyn dçtng cOng chirc, viên chirc, nâng ngch cong chirc, thàng
hang viên chrc và thirc hin chê d hçrp dông mt s 1oi cOng vic trong co quan
hành chInh nhâ nuóc, don vj sir nghip cong lap;
Can cur Quyt djnh sé 44/2 013/QD-UBND ngày 17/10/2013 cüa UBND tinE
Ha Tinh ye vic ban hành quy djnh quân l t chirc b may, biên ch và can ho,
cOng churc, viên chute; Quyêt djnh sO 2714/QD-UBND ngây 12/8/2019 ci'ia UBND
tinh v vic diêu chinE biên ch cOng chirc trong CáC co quan, tO churc hành chInh;
so luçing nguô lam vic trong các don vj sir nghip cOng l.p näm 2019;
Thxc hin Cong van so 6034/UBND-NC1 ngây 11/9/20 19 cüa UBND tinh v
vic tuyn diing nhân viên, giáo viên, Cong van sO 1225/SNV-CCVC ngày
04/9/20 19 cña Sâ Ni vi ye vic huO'ng dn tuyn dng nhân viên mm non và
giáo viên THPT;
Xét d nghj TruO'ng phông Ni v huyn,
QUYET BINH:
Biêu 1. Thành 1p Ban kim tra, sat hch xét tuyn viên chirc mâm non tai vi
trI nhân viên lam nhim vi h tr phiuc vi gm các ông, bà có ten sau day:
1. Ong: Nguyn Tr9ng Thiu - Tru&ng phông Ni vi - Tru&ng ban.
2. Ong: Dng Quôc Hin — Trueing phông Giáo dic & Dào to - Thânh viên
3. Ong Hoang Van L Tru&ng phông Tài chInh — Kê hoch - Thành vien.
4. Ba: Dng Thi Hiên — Chuyên viên phông Ni vi1 - Thnh viên kiêm thu k.

Diu 2. Ban kiêrn tra, sat hch xét tuyên viên chtrc mrn non ti vi trI nhân
viên lam nhirn vii ho tr9 phc vp näm 2019 có chñc nãng, nhirn v, quyn hn và
trách nhim dupc quy djnh ti Quy chê xét tuyn viên chiirc mm non tai vi tn nhân
viên lam nhim viii ho tr9' phiic vii, ban hânh kern theo Quyt dinh s 3716/QDUBND ngày 20/9/2019 vâ Quyêt djnh so 3808/QD-LJBND ngây 27/9/2019 cña
UBNID huyn.
Trtrô'ng ban kiêm tra sat hch xét tuyn viên chirc mârn non ti vi trI nhân vien
lam nhim vi1 h trç phic vii nàm 2019 duccc sü ding con du IJBND huyên trong
các hoat dng cüa Ban kim tra và tir giâi th sau khi hoàn thanh nhim vu.
Diu 3. Quy& djnh có hiu 11rc k tü ngày ban hânh.
Chánh \/än phông HDND-UBND huyn, Trithng phèng Nôi vu, Tru&ng
phông Giáo dçic & Dào tao, Tru&ng phông Tâi chInh — K hoch, các dcm vi lien
quan và các ông, bà có ten ti diêu 1 can ctir Quyk dnh thi hành./.
NCi ithâiz:
-Nhisdiêu3;
- S& Nôi vu; So' GD&DT;
- TT Huyn Oy, TT HDND huyn;
- ChO tjch, các PCT UBND huyn;
- Các phOng: Ni vii, Tài chInh — Kê hoach, Giáo
due & Dão tao;
-HidôngXTVC;
- Các tru'mg Mâm non;
- Cong thông tin din tir, TT VH-TT huyn;
- UBND các xA, th fran;
- Các do'n vi lien quan
-Lu'u: VT, NV.
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