Người ký: Ủy ban Nhân dân
huyện Cẩm Xuyên
Email:
ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian ký: 02.10.2019
17:10:24 +07:00

U'( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Bc 1p - Tu' do - Hinh phñc
Xuye'n, ngàya thángl'P nám 2019

QUYET D!NH
V vic diu chinh quyt djnh phê duyt chi tiêu tuyn diing
giáo viên tiêu h9c nàm 2019
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cü Lut T chirc ChInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
CAn cü các Nghj djnh cüa ChInh phü: s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 ye
tuyn diing, sir dyng và quAn 1 viên chrc; s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018
süa di, b sung mt s quy djnh v tuyn dyng cong chüc, viên chtrc, nâng ngch
cong chüc, thäng hang viên chirc và thirc hin ch d hçrp dông mt s loai cong
vic trong ca quan hành chInh nba nithc, dan vj sir nghip cong lip;
CAn cü cAc Thông tu cüa Bô Ni v11: so 15/2012/TT-BNV ngày 25/02/2012
huóng dn v tuyn dçing, k hçip dng lam vic và dn hA chi phi dào tao, bi
duO'ng dôi vâi viên chi'rc; s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/201 v sira dM b sung
mt s quy djnh v tuyn ding cOng chüc, viên chüc, nâng ngch cOng chüc, thAng
hang viên chirc và thirc hin ch d hçp dng mt s loai cong vic trong ca quan
hành chinh nhà nuc, dan vj sir nghip cOng lap; s 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV
ngày 16/9/20 15 cüa Bô Giáo dic và Dào tao - B Ni vi huó'ng dn chüc nAng
ngh nghip giáo viên tiu h9c; VAn bAn s 159/NGCBQLCSGD-NG ngày
25/2/20 16 cüa Ciic Nhà giáo và Can b quAn 1 ca sâ giáo dic B Giáo dic và Dào
tao v vic trin khai thirc hin mA s& tiêu chun chüc danh ngh nghip giáo vien,
mm non, tiu h9c, trung h9c ca s, trung h9c ph thông;
CAn cr Quyt djnh s 44/2013/QD-UBND ngày 17/10/2013 cüa UBND tinh
HA Thih v vic ban hành quy djnh quAn l t chirc b may, biên ch và can b,
cong chüc, viên chirc; Quyt djnh s 2714/QD-UBND ngày 12/8/2019 cüa UBND
tinh v vic diu chinh biên ch cOng chtrc trong các co quan, t chüc hành chInh;
s hxgng nguii lam vic trong các dan v sir nghip cong 1p nArn 2019;
Thirc hin Cong van so 5780/UBND-NC1 ngày 30/8/2019 cüa TiJy ban nhân
dan tinh v vic tuyn dçing giáo viên; Cong vAn s 1369/SNV-CCVC ngAy
30/9/2019 cüa Sà Ni vii ye vic thông nht ca câu tuyên dung giáo viên tiêu h9c,
COng vAn s 1686/SGDDT-TCCB ngAy 30/9/2019 cüa Sâ Giáo dye vA dAo tao v
vic cho ' kin v ca cu tuyn diing giáo viên tiu h9c;
Xét d nghj cüa Trithng các phông: Ni vii, Giáo diic và Dào tao,

QUYET DINH:
Diu 1. Diu chinh chi tiêu tuyn diing giáo viên tiu h9c huyn nàm 2019,
c%i th: Chi tiêu tuyn diing vj tn vic lam gn vi các nhim vi hot dng ngh
nghip Giáo viên tiu h9c (chüc danh giáo viên tiu hc hang IV): gm 50 chi tiêu:
1. Giáo viên dy van hóa tiu h9c: 43 chi tiêu.
2. Giáo viên dy tin hçc: 04 chi tiêu.
3. Giáo viên dy th diic: 03 chi tiêu.
Diu 2. Giao phông Ni viii chü tn, phi hçip vi phông Giáo dçic và Dào to
tham muu xây dçmg, thirc hin quy trInh tuyn d%ing theo quy dinh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND - UBNID huyn, Tru&ng các phông: Ni v, Giáo
diic và Dào tao, Tài chInh - K hoch; Thu tru&ng các ban ngành lien quan can cir
quy& djnh thi hành./.
—
Noi nlzân:
-Nhudiêu3;
- Só Nti vii, So GD&DT;
- ThuOng trirc HU-HDND huyn;
- ChO tich, các PCT UBND huyn;
- Hi dông tuyén dvng giáo viên;
- Trung tam Vn hóa - Truyên thông Iiuyn;
- Trang TTDT huyn;
- UBND các xä, thj trân;
- Cãc tnring TiOu h9c tOn dja bàn;
- Liiu: VT, NV.
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