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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển 

giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học năm 2020 

   
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ: số 

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

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

công lập;  

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/11/2013 của UBND tỉnh 

về việc quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Hướng dẫn số 188/HD-SNV ngày 27/7/2014 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 6381/UBND-NC1 ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 

2020 - 2021; Công văn số 1719/SNV-CCVC ngày 01/10/2020 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2020 - 2021 

theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Công văn số 159/NGCBQLCSGD-NG ngày 

25/02/2016 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT; Công văn số 1286/NGCBQLCSGD-NG ngày 

14/9/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, tiểu học tuyển dụng lần đầu; Công văn số 1875/SGDĐT-TCCB ngày 

08/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng cơ cấu tuyển 

dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của UBND 

huyện Nghi Xuân; Công văn số 1780/SNV-CCVC ngày 12/10/2020 của Sở Nội vụ 

tỉnh Hà Tĩnh về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học 

huyện Nghi Xuân năm học 2020 - 2021; Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 19 



/10/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển 

dụng giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học năm 2020;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển giáo viên Mầm non, giáo 

viên Tiểu học năm 2020 gồm các ông có tên sau: 

1. Ông Trần Hoàng Thạch, Trưởng phòng Tư pháp - Trưởng ban; 

2. Ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh Thanh tra - Thành viên; 

3. Ông Ngô Văn Mạnh, Chuyên viên phòng Nội vụ - Thành viên. 

 

Điều 2. Ban Giám sát kỳ xét tuyển giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học 

năm 2020 có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 18, Quy chế xét tuyển 

giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 

số 2863/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện. 

 

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

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

phòng Giáo dục - Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 3;                                                                                       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, NV.  

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hải Nam 
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