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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên 

 mầm non, giáo viên tiểu học năm học 2021-2022 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

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

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

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 

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

công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 

người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn 

nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện về 

việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2021-2022; 

Căn cứ Thông báo số 95/TB-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện về việc 

tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2021-2022; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên mầm 

non, giáo viên tiểu học năm học 2021-2022 (gọi tắt là Tổ tiếp nhận), gồm các 

ông, bà có tên sau: 

1. Ông Lê Hữu Đồng, Trưởng phòng Nội vụ, Tổ trưởng; 

- Số điện thoại: 0984.575.788 

2. Ông Võ Quang Tân, Chuyên viên phòng Giáo dục - Đào tạo, thành viên; 

- Số điện thoại: 0976.267.444 

3. Ông Nguyễn Kim Thanh, Chuyên viên Phòng Nội vụ, Thành viên; 

- Số điện thoại: 0972.749.223 

4. Bà Trần Thị Thu, Chuyên viên phòng Nội vụ, Thành viên kiêm thư ký; 

- Số điện thoại: 0983.744.725 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ tiếp nhận: 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển vào làm viên chức theo Văn bản số      

95/TB-UBND ngày  09/8/2021 của UBND huyện về thông báo tuyển dụng giáo 

viên mầm non, tiểu học năm học 2021-2022; 

- Tổng hợp danh sách, bàn giao Phiếu đăng ký dự tuyển cho Hội đồng 



2 

 

2 

 

tuyển dụng theo quy định. 

- Tổ thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm; được hỗ trợ kinh phí theo 

quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

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

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

dục và Đào tạo; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và các ông, bà có 

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

 

  Nơi nhận:                 
 - Như Điều 3; 

 - Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH - TT huyện; 

- Trung tâm Hành chính công huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

       Ngô Xuân Ninh 
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