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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã 

có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

  Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức;   

  Thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng 

BHXH từ 31/12/2015 trở về trước; Công văn số 2404/BNV-CCVC ngày 13/5/2020 

của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức; Công văn số 3331/UBND-NC1 ngày 

27/5/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức; Công văn số 910/SNV-

CCVC ngày 02/6/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng đặc cách đối 

với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non đã 

có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước, gồm các ông, bà 

có tên sau đây: 

1. Ông: Phạm Văn Thắng – Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông: Nguyễn Trọng Thụ - Trưởng phòng Nội vụ - Phó chủ tịch Hội đồng. 

3. Bà: Nguyễn Thị Xuân Hoàng – Trưởng phòng Giáo dục & ĐT - Ủy viên 

4. Bà: Nguyễn Thị Thủy Nguyệt –Chuyên viên phòng GD&ĐT - Ủy viên. 

5. Bà: Đặng Thị Hiền – Chuyên viên phòng Nội vụ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non có chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Quy chế tuyển dụng 

đặc cách đối với giáo viên mầm non đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 

31/12/2015 trở về trước. 



Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non được sử 

dụng con dấu UBND huyện và tài khoản của Phòng Nội vụ huyện trong các hoạt 

động của Hội đồng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Giáo dục & Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; Sở GD&ĐT ; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo; 

- Hội đồng TD ĐC; 

- Các trường Tiểu học; 

- Cổng thông tin điện tử, TT VH-TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị liên quan 

- Lưu: VT, NV. 

. 
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