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Dc Ip - Ty do - Hnh phuic 

Ccirn Xuyên, ngày /f thông '(2- nàm 2019 

QUYET D!NH 
Ye viêc thay the, b sung thãnh viên HQi dông thi tuyn 

giáo viên tiêu h9c nãm 2019 

UY BAN NHAN DAN HUYEN 

Can ctr Lut To chüc ChInh quyn dja phuong ngây 19/6/20 15; 
Can cr cac Ngh djnh cüa Chinh phil: s6 29/2012/ND-CP ngây 12/4/20 12 v 

tuyn dyng, sfr dyng và quân 1 viên ch&c; s6 161/2018/ND-CP ngây 29/11/2018 

sfra di, b sung môt s quy djnh v tuyn dung cong chüc, vién chirc, nâng ngach 

cOng chIc, thäng hang  viên chüc vâ thvc hin ch d hgp dng mt s loai cong 

vic trong co quan hãnh chInh nhà nuOc, don vj sij nghiêp cong lap; 

Can cü các Thông tu cüa B Ni via: so 15/2012/TT-BNV ngây 25/02/2012 

huOng d&n v tuyn dyng, k9 hcrp dèng lam vic va dn bñ chi phi dào tao, bi 

duO'ng d& vOi viên chüc; s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 v sil'a déi b sung 

mt s6 quy djnh v tuyn dyng cOng chIc, viên chüc, nâng ngach cOng chIc, thang 

hang viên chót và thyt hin ché d hqp dng mt s loi cOng viec trong co quan 

hành chInh nhà nuóc, don vi su nghip cOng lap; 

Can cü Quyêt djnh so 44/2013/QD-UBNID ngãy 17/10/2013 cua UBND tinh 
Ha Tinh ye vic ban hành quy djnh quân 1 to chIc bô may, biên ch va can bô, 
cOng ChÜC, Vifl chu'c; 

Thrc hin Cong van so 5780/UBND-NC1  ngây 30/8/2019 cña CJy ban nhân 
dan tinh v vic tuyn dyrig giáo viên; Cong van 1224/SNV-CCVC ngãy 
04/9/2019 cua SO Nii vy tinh v viêc hu&ng dn tuyn dyng gião viên tiu hoc; 
COng van so 1369/SNV-CCVC ngày 30/9/20 19 cfia SO Ni vy v ViêC th'ng nht 
Co CaU tuyên dyng giáo viên tiOu h9c, Cong van sS 1686/SGDDT-TCCB ngãy 
30/9/2019 cua SO Giáo dyc và dào tao  v vic cho 2 kin ye co câia tuyn di,ing 
giáo viên tiu hçc; 

Xét d nghi TruOng phông Ni vy huyên, 

QUVET DINH: 
Diu I. Thay th ChU tjch Hôi dcngthi tuyn giáo viên tiêu hpc näm 2019: 

Ong: Pham Van Thng — Phó chü tch UBND huyn — gitt chIc vy Chili tjch 
H5i ctông thi tuyn, thay the ông Pharn Däng Nht — Chü tjch LTBND huyn — Chili 
tch Hi dng thi tuyên tai  Quyk  dinh  s 4574/QD-UBNID ngày 04/11/2019 cCia 
UBND huyn. - 

U BAN NHAN DAN 
HUYEN CAM XUYEN 

só:SJTh /QD-UBND 



Diu 2. Ong Pham Van Th&ng có nhiêm via, quyn han  vâ trách nhim duqc 
quy djnh tai  Quy ch thi tuyn giáo viên tiu hpc nAm 2019, ban hànb kern theo 
Quy& djnh so 4282/QD-UBND ngày 22/10/2019 vâ Thông tir 5é 03/2019/TT-BNV 
ngây 14/5/20 19 cüa Bi Ni vv. 

Chü tjch hi dEng thi tuyên gião viên tiêu hpc näm 2019 dirge sfr dvng  con 
du IJBND huyn và tài khoán cüa Phông Ni vt huyn trong các boat dng cüa 
Hôi dng và tr giái th sau khi hoãn thành nhirn v. 

Diu 3. Quyêt djnh cO hiu lire k t& ngày ban hành. 

Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Trutng phOng Ni vu, Trirâng 
pbông Giáo duc & Dâo tao, Tru&ng phông Tãi chInh — Ké hoach, Thu trutng các 
dan vi lien quan vâ các ông, bâ có ten tai diu 1 can cu QuyM djnh thi hành./. 

Neil n/Ian: 

- Nhu diu 3; 
- SO Nôi vu; SO' GD&DT; 
- TT Huyn üy, TI 1-IDND huyn; 
- Chü tich, các PCT IJBND huyn; 
- Các phOng: Ni vii, Giáo dçic & Dào tao; 
- Hi dông TT GVTI-1; 
- Các tnräng lieu h9c; 
- Cong thông tin din t, IT VH-TI huyn; 
- UBND eec xA, thi Iran; 
- CCc dun vi lien quan 
- Luu: VT, NVp.i. 


	Page 1
	Page 2

		2019-12-04T10:19:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên<ubcamxuyen@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




