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QUYET D!NH
V vic diêu chinh, b sung Thông báo, Quyêt djnh phê chuãn
Kê hoch và Quy ché xét tuyên nhân viên mãm non
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Lutt To chrc ChInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15;
Can cr Ngh djnh s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/20 12 cüa ChInh phü v vic
ye tuyên ding, sr diing và quán 1 viên chü'c; Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày
21/9/2018 cüa Chinh phü v vic sra dOi, bô sung mt s quy djnh v tuyn ding
cong chüc, viên chirc, nâng ngch cong chüc, thäng hang viên chirc và thçrc hin
ch d hçip dng mt s 1oi cOng vic trong ca quan hành chInh nba nuc, dan vj
sir nghip cong lap; Thông tu cüa B Ni vçi: s 1 5/2012/TT-BNV ngày
25/12/2012 huàng dn v tuyên ditng, k kt hcp dOng lam vic và dn bü chi phi
dào tto, bOi during di vói viên chüc; so 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa B
Ni vi ye vic si:ra di, b sung mt s quy djnh v tuyn dng cong chirc, viên
chirc và thçrc hin mt s ch d hcip dng mt sé, loü cOng vic trong Ca quan
hành chInh nhâ niiic, dan vj sir nghip Cong 1p; Thông tu s 05/2017/TT-BNV
ngày 15/8/20 17 cüa B ni vv, Thông tu sO 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/20 14 cüa
Bô Ni vi quy djnh chü'c danh, ma s ngtch và tiêu chuân nghip vi chuyên mon
các ngch cOng chirc chuyên ngành hành chInh;
Can c1r Nghj quyt s 15 5/NQ-HDND ngày 17/7/2019 cüa }-IDND tinh v diu
chinh biên ch cOng chüc trong các Ca quan, t chCrc hành chInh; s ngLthi lam vic
trong các don vj sir nghip cOng lap; Quyêt djnh sO 2714/QD-UBND ngày 12/8/2019
cüa UBND tinh ye chü truung tuyên ding nhân viên lam nhim vii nhân viên h try,
phiic vi tai các truèng mâm non, giáo viên THPT; Quyêt djnh s 44/2013/QD-UBND
ngây 17/11/2013 cüa U ban nhân dan tinh Ha Tinh ye vic ban hânh quy djnh quán
1 tO chirc b may, biên ch và can b, cong chat, viên chrc.
Thçrc hin Cong van s 6034/UBND-NC1 ngày 11/9/2019 cüa LTBND tinh v
vic tuyên dung nhân viên, giáo viên, Thông báo s 169/TB-SNV ngày 16/8/20 19
cüa So Ni vi tinh v vic bO sung s nguè'i lam vic trong các don vj sir nghip
cong lap näm 2019; COng van so 1225/SNV-CCVC ngày 04/9/2019 cüa Sâ Ni vçi
v vic hu'óng dn tuyên ding nhân viên mm non và giáo viên THPT
Xét d nghj Truâng phOng Ni vi huyn,
QUYET IMNH:
Diu 1. Diu chinh, bô sung Thông báo s 2223/TB-UBND ngày 12/9/2019
cüa UBND huyn, Quyêt dnh s 3607/QD-UBND ngày 12/9/2019 cüa UBND
huyn, K hoch s 2222/KH-UBND ngay 12/9/2019 và Quy ch xét tuyn ban

hành theo Quyt djnh s 3716/QD-UBND ngày 20/9/2019 cüa UIBND huyn cii
th nhis sau:
- Diu kin tuyn diing tai các van bàn nêu trên dã ghi: Dã duc k hçip dng
lao dng vi trI k toán tai các trueing mm non cong 1p có chi tiêu tuyn dting trên
dja bàn huyn Cm Xuyên theo Quy& djnh s 240/QD-UBND ngày 18/01/2013.
- Nay diu chinh, b sung: Dã du?c k hçp dng lao dng vj trI k toán tai các
tnthng mm non cOng 1p có chi tiêu tuyn diing trên dja bàn huyên Cm Xuyên
theo Quyt djnh s 240/QD-UIBND ngày 18/01/2013, truâc ngày Nghi quyt s
128/NQ-HDND ngày 13/1 2/2018 cüa HDND tinh có hiu lirc.
Diu 2. B sung Diu 6, Quy ch xét tuyn ban hành theo Quyt djnh s
3716/QD-UBND ngày 20/9/20 19 cüa UBND huyn, nhu sau:
Di vói các lao dng hcip dng không dñ tiêu chun, diu kin tuyn dicing hoc
k& qua xét tuyn không dat yêu cu theo quy djnh thl thirc hin chm dü't hçip dng.
Diu 3. Quyt dnh có hiu 1irc k tr ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Trung phông Ni vu, Tru&ng
phông Giáo ditc & Dào tao, Thu truO'ng các Ca quan, dan vj lien quan, Hôi dng
xét tuyn can ci Quyt djnh thi hành./.
Noi nhân:
TJQ3AN NHAN DAN
- Nhu diu 3;
- Chü tjch, cac PCT UBND huyn;
- Các phông: Ni vv, Giáo diic & Dào tao;TP
- Hi dông XT VC;
- Các trung Mâm non;
- Cong thông tin din tr, TT VH-TT huyén;
- UBND các xã, thj trân;
- Các doti vi lien quan
- Luu: VT,

TICH

