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NHAN VIEN HTPV
S: 04 /QD-HDXT

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bic 1p - Tiy do - Hnh phñc
Cáin Xuyên, ngày if 5 tháng 40 nàin 2019

QUYET B!NH
V vic thành Ip Ban kim tra phiu dàng k dr tuyn viên chñ'c mm non
ti vl trI nhn viên lam nhim vi ho try phiic viii
1101 BONG XET TUYEN
Can cir Lust T chñ'c ChinE quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
Can c1r cac Nghj djnh cüa ChInh phü: s 29/2012/ND-CP ngãy 12/ 4/20 12 v
tuyn dçrng, sir dçing và quán 1 viên chrc; s 161/2018/ND-CP ngây 29/11/2018
sra di, bô sung rnt so quy djnh v tuyn diing cong chiirc, viên chirc, nãng ngach
cong chirc, thãng hang viên chiirc và thirc hin ch d hçip dng mt s loai cong
vic trong ca quan hành chInh nhà nuóc, dan vj s1r nghip cong 1p;
Can cir các Thông tu' cüa B Ni v1i: so 15/2012/TT-BNV ngày 25/02/2012
huó'ng dn v tuyn dçing, k hçTp dng lam vic và dn bü chi phi dâo tao, bM
duOng déi vi viên chCrc; so 03/2019/TT-BNV ngày 1 4/5 /2019 v sira di b sung
mt s quy djnh v tuyn dng cong chirc, viên chirc, nâng ngch cOng chrc, thãng
hang viên chrc và thirc hin ch d hcTp dng mt sO 1oi cOng vic trong co quan
hành chinE nhà nrnc, dan vi sr nghip cOng lap;
Can c1r Quyt dnh s 44/2013/QD-UBND ngày 1 7/10/2013 cüa UBND tinh
Ha TTnh ye vic ban hânh quy djnh quãn 1 t chirc b may, biên ch vâ can bô,
cOng chirc, viên chirc; Quy& djnh so 2714/QD-UBND ngày 12/8/2019 cña UBND
tinh v viêc diu chinE biên ch cOng chi'rc trong các co quan, t chIrc hãnh chinh;
s luçing ngi.thi lam vic trong các don vj sr nghip cong 1p nàm 2019;
Thirc hin Cong van so 60341UBND-NC1 ngây 11/9/20 19 cüa UBND tinh v
viêc tuyn dung nhân viên, giáo viên, Cong van s 1225/SNV-CCVC ngày
04/9/2019 cña SO' Ni vi v vic huO'ng dn tuyn diing nEân viên mm non và
giáo viên THPT;
Xét d nghj TruO'ng phOng Nôi vii huyn,
QUYET BINH:
Biu 1. Thành 1p Ban kiêm tra phiu däng k dir tuyên viên chrc mrn non
t?i v trI nhân viên lam nEim vii h trç phuc vii gm các Ong, bà có ten sau day:
1. Ong: Nguyn Tr9ng Th - TruO'ng phông NOi v11 - Tru&ng ban.
2. Ong: Ding Quc Hin — TruO'ng phông GD & Dào to — Thành viên
3. Ong Hoàng Van L — TruO'ng phông Tâi chinE — K hoch - Thành viên.
4. Ba: Dng Th Hin — Chuyên viên phông Ni vii - Thành viên kiêm thu' k

Diêu 2. Ban kiêrn tra phiu diãng k du tuyn viên chirc rnm non tai v trI
nhân viên lam nhim v h trçi phic vu nàm 2019 có chirc nàng, nhim v, quyên
han và trách n1iIm du'gc quy dinh tai Quy ch xét tuyên viên chi'rc rnm non t?i VI.
trI nhân viên lam nhim vu h trg phic vi, ban hành kern theo Quyt djnh so
3716/QD-LJBND ngày 20/9/2019 và Quyt djnh s 3808/QD-UBNID ngày
27/9/20 19 cüa UBND huyên.
Tmng ban kim tra phiu däng k dci tuyn viên chtrc mâm non tai vj tn nhân
viên lam nhirn v11 h tr phuc vii näm 2019 dugc sir dçing con du UBND huyn
trong các hoat dng cüa Ban kim tra và tir giâi th sau khi hoàn thành nhim vii.
Diu 3. Quyt dnh có hiu lirc kê tr ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-TJBND huyn, Tru&ng phông Ni vu, Truôg
phông Giáo diic & Dào tao, Tru&ng phông Tài chInh — Kê hoach, các don vj lien
quan và các ông, bà có ten tai diu 1 can cir Quyt djnh thi hành./.
TJo'i nhân:

-Nhudiêu3;
- So Ni vu; So GD&DT;
- TT Huyn Oy, TT HDND huyn;
- Chi tich, các PCT UBND huyn;
- Các phOng: Ni vi, Tài chInh — Kê hoach, Giáo
due & Dào tao;
- Hi dong XT VC;
- Các trung Mâm non;
- Cong thông tin din t, TT VH-TT huyn;
- UBND các xä, thi trán;
- Các don vj lien quan
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