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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đối với người đang là lao động 

hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND 

tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện 

   
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/12/2018 của Chính phủ về 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 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 

của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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;  Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Bộ Nội: số 20/2012/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh  nghề nghiệp giáo viên mầm non; số 21/2012/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh  nghề 

nghiệp giáo viên Tiểu học công lập; số 22/2012/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh  nghề nghiệp giáo viên trung 

học cơ sở công lập; Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài 

chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; 

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

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Công văn số 3060/UBND-NC1 ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện về 

tuyển dụng viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 

3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2012/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2012/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Căn cứ các Quyết định Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân: số 1160/QĐ-

UBND ngày 03/6/2020 ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đối với người đang 

là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của 

UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc 

huyện; số 1425/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển 

viên chức đối với người đang là lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-

UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở trực thuộc huyện; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức đối với người đang là lao 

động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND 

tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện tại Báo 

cáo số 08/BC-HĐXT ngày 10/8/2020 về kết quả xét tuyển viên chức. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đối với người đang là lao 

động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND 

tỉnh tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc huyện bao 

gồm 05 thí sinh dự tuyển. (Có danh sách kèm theo) 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ; Giáo 

dục và Đào tạo; Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 2;      

- Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; ( Báo cáo)                                                                                     

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (đăng tải); 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- UBND, Trang TTĐT các xã, thị trấn (niêm yết 

và đăng tải);  

- Các trường học trực thuộc huyện;  

- Lưu: VT, NV.  

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hải Nam 
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