
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
HUYEN CAM XUYEN J3c Ip - Tiy do - Hnh phüc 

S&366f/QD-UBND Cdm Xuyên, ngày .22tháng 9 nám 2019 

QUYET IMNH 
Ye vic phê duyt chi tiêu tuyên dçing 

viên chfrc mãm non nãm 2019 

Ut BAN NHAN DAN HUflN 

Can cur Lut To chüc Chinh quyn dja phuang ngây 19/6/2015; 

Can cCr các Nghi djnh cüa ChInh phü: sO 29/2012/ND-CP ngây 12/4/2012 v 

tuyn dçing, sü diing vâ quãn 1 vién chüc; sO 161/2018/ND-CP ngây 29/11/2018 

s&a dM, b sung mOt  s quy djnh v tuyn diing cong chüc, viên chüc, nãng ngch 

cong chüc, thäng hang viên chüc vã thvc  hin ch di5 hcrp dng mt s loai cong 

vic trong co' quan hânh chinh nba nu'Oc, dun vj sr nghip cong 1p; 

Can cfr các Thông tu càa B Ni vii: so 15/2012/TT-BNV ngày 25/02/20 12 

huâng dn v tuyn dpng, k? hçp dng lam vic vâ dn bü chi phi dào t?o, bi 

dithng dOi vOi viên chü'c; s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019v sfra di b sung 

ni5t s quy djnh v tuyn dvng  cong churc, viên chüc, nâng ngach cong chüc, thàng 

h?ng viën chirc va thirc hin ch d5 hccp dng mt s loai  cong vic trong ca quan 

hành chInh nba nuâc, don vj su nghip cong 1p;  s 1 1/2014/TT-BNV ngãy 

09/10/20 14 quy djnh chüc danh, ma so ngch và tiéu chuân nghip vçi chuyên mon 

các ngach cong chñc chuyên ngãnb hành chinh; s 05/201 7/TT-BNV ngày 

15/8/2017 s&a di b sung mt s diu Thông tu' s6 11/2014/TT-BNV; 

Can c& Quyêt djnh sO 44/2013/QD-UBND ngây 17/10/2013 cUa UBND tinh 

Ha Tinh ye vic ban hành quy djnh quán l? tO churc b may, biên ch và can bô, 

cOng chüc, viên chüc; Quyêt djnh sO 2714/QD-UBND ngày 12/8/2019 cüa UBND 

tinh v viêc diu chinh biên ché cOng chuic trong các ca quan, tO chüc hành chInh; 

si luang ngu'ii lam viêc trong các dan vj s'r nghip cOng 1p nàm 2019; 

Thuc hiên Thông báo s6 169/TB-SNV ngày 16/8/2019 cüa So Ni vi tinh ye 
vic bO sung s nguO'i lam vic trong các dan vj 5ir nghip cOng 14p  nãm 2019; 

Xét d nghj cüa Tru'Ong các phông: Nôi vçi, Giáo duc vâ Dâo tao, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Phé duyet chi tiêu tuyn dyng nhãn viên mm non huyn närn 2019, 
gm 19 chi tiêu (cO danh sách chi tit kern theo). 

Diu 2. Giao phông Ni vy chU tn, phOi hcip vó'i phông Giáo dic vâ Dão tao 

tharn mu'u xây dvng, thvc hin quy trinh tuyn dyng theo quy dinh. 



Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc 1c tü ngây ban hãnh. 
Chánh Van phông HDND - UBNID huyn, Truâng các phông: Ni viz, Giáo 

duc va Dão tao, Tâi chhth - id ho?ch; Thu tnr&ng các ban ngãnh Lien quan can cr 
quy& djnh thi hành./. 

Na! n/lan: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhtr dieu ; iü TICH 

Sâ NÔI vu, Sâ GD&DT; 
- Tlnr&ng trtrc HU-HDND huyn; 
- ChÜ tich, các PCI UBND huyn; 
- Ban Giám sat k$' myth dung; 
- Trung thin Van hoa- Truyën thông huyn; 
- Trang TFDT huyn; 

Cac truung mám no" trén dja bàn; 
- Liru: VT, NV. LtC- 
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UY B .' Y1NIIANZIM 
HUY  kM XV1 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
DOe 1p - Tiy do - Hnh phñe 

7 

TIEU TUYEN DUNG VIEN CHIIC MAM NON 
Mm 2019 

(Kern theo Quyét ct/nh s636&T-/QD-UBIVD ngàyhY9/2019 cüa UBND huyn) 

TT Un trutng so Iuqng Ghi chñ 

1 Mâm non Cam Trung 1 

2 MAm non CAm Linh 

3 Mâm non CAm Lôc I 

4 Mâm non CAm Ha 1 

5 Mãm non Cam San 1 

6 MArn non CAm Thjnh I 

7 Mâm non CAm Hzng 1 

8 MAm non Nam Phüc Thãng 1 1 

9 Mâm non CAm Phiic 

10 MAm non CAm Du'ang 1 

11 Mâm non Yen Hôa 2 

12 MAmnonCAmQuang 

13 MAmnonCAmBinh 1 

14 MArn non CAm Thành 1 

15 MAm non Cam Thach 1 

16 MArn non CAm Vjnh 1 

17 MAm non Lé Duãn 1 

18 MAmnonCAmMy 1 

Tôngs 19 
Y BAN NHAN DAN HUflN 
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