
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CAM XUYEN Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:4/QD-UBND Cám Xuyên, ngày ?/ tháng /,/ nãm 2019 

QUYET DINH 
V vic thành 1p Hi &ng thi tuyên giáo viên tiêu h9c 11am 2019 

UY BAN NHAN DAN HUYN 

CAn cr LuQtt To chirc ChInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015; 
Can cir các Ngh dnh cüa ChInh phü: s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 v 

tuyn d%lng, sir diing và quãn 1 viên cht'rc; so 161/2018/ND-CP ngAy 29/11/20 18 

sira di, b sung mt s quy djnh v tuyn dyng cong chirc, viên chüc, nâng ngch 

cong chirc, thAng hang viên chüc và thrc hin ch d hcip dng mt s loai cong 
vic trong co quan hành chinh nhà nuc, don vj sir nghip cong lap; 

CAn cr các Thông tu cUa B Ni vij: s6 15/2012/TT-BNV ngày 25/02/20 12 

hithng dn v tuyn d1ing, k hçrp dng lam vic và dn bü chi phi dào tao,  bM 

duöng dOi v9i viên chüc; so 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/20 19 v süa di b sung 

mt s quy djnh v tuyn dyng cong chüc, viên chüc, nâng ngch cOng chüc, thAng 

hang viên chüc vA thirc hin ch d hcip dng mt sé, loai  Cong vic trong co quan 

hành chinh nhà nuâc, don vj sr nghip cong lip; 

CAn cir Quyt djnh s 44/2013/QD-UBND ngày 17/10/2013 cUa UBND tinh 
Ha Tinh v vic ban hành quy djnh quân 1 t chrc b may, biên ch vâ can b, 
Cong chirc, viên chirc; 

Thirc hin Cong vAn s 5780/UBND-NC1  ngày 30/8/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic tuyOn dçing giáo viên; Cong vAn 1 224/SNV-CCVC ngày 
04/9/20 19 cüa Si Ni vii tinh v vic hithng dn tuyn ding giáo viên tiu h9c; 
Cong vAn sO 1369/SNV-CCVC ngày 30/9/2019 cüa S Ni vii v vic thng nhtt 
Co cu tuyn dung giáo viên tiu hçc, Cong vAn so 1686/SGDDT-TCCB ngày 
30/9/2019 cüa S& Giáo diic và dào tao  v vic cho kin v co cu tuyn dçing 
giáo viên tiu h9c; 

Xét d nghj Trithng phông Ni v1i huyn, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Thành 1p Hi dng thi tuyn giáo viên tiu h9c nAm 2019 gôm các 

Ong, bâ có ten sau day: 
1. Ong: Pham Dang Nht — ChU tch UBND huyn - Chü tjch Hi dng. 
2. Ong: Nguyn Tr9ng Thy - Truâng phong Ni vy - Phó chü tjch Hi dng. 
3. Ong: D.ng QuOc Hin — Truorng phOng Giáo dyc & Dào tao  - Uy viên 
4. Ba Nguyn Thj Thüy Nguyt — Chuyên viên phông GD&DT - Uy viên. 
5. Ba: Dng N Hin — Chuyên viên phOng Ni vy - Uy viên kiêm thu k HOi  dn 



Diu 2. Hi dng thi tuyn giáo viên tiu h9c näm 2019 có chirc nàng, nhim 
vi, quyên han  vâ trách nhim duc quy djnh tai  Quy ch thi tuyn giáo viên tiu 
hçc näm 2019, ban hành kern theo Quyt djnh s 4282/QD-UBND ngày 
22/10/20 19 và Thông tu so 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/20 19 cüa Bi Ni v17i. 

Chü tjch hi dông thi tuyn giáo viên tiu h9c nãm 2019 dixçic sü diing con 
du UBNID huyn và tài khoân cüa Phông Ni vi huyn trong các hoat  dng cüa 
Hi dng và t11 giãi th sau khi hoàn thânh nhim vi1. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu hrc k tü ngày ban hành. 
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Trung phông Ni v1i, Trithng 

phông Giáo dc & Dào tao,  Trithng phông Tâi chInh — K hoach, ThU tru&ng cac 
dan vj lien quan và các ông, bà có ten tai  diu 1 can cU Quyt djnh thi hânh./. 

Noinliân: 'ff'N NHAN DAN 
- Nhu diu 3; ,',; '1IcH 
- SO Nôi vii; SO GD&DT; 
- TT Huyn Uy, TT HDND huyn; 
- ChO tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các phOng: Ni viii, Gião diic & Dào tao; 
- Hi dng TT GVTH; '$iäng Nht 
- Các trtr&ng Tiêu h9c; 
- Cong thông tin din tcr, TT VH-TT huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Các dan vj liOn quan 
- Liiu: VT, NV. 
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