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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  3543  /QĐ-UBND Tuy Phong, ngày  07  tháng  10  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt k  h ạch tuy   d    viê  chức  iá  viê   

các bậc học mầm    , ti u học, tru   học cơ sở  ăm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Công văn số 2193/SNV-TDĐT&VTVL ngày 26 tháng 10 năm 2021 

của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên các bậc học mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 tại các huyện, thị xã, thành phố; 

Căn cứ Công văn số 1603/SNV-TDĐT&VTVL ngày 22 tháng 7 năm 2022 

của Sở Nội vụ về việc hỗ trợ công tác tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên; 

Căn cứ nhu cầu chức tuyển dụng viên chức giáo viên các bậc học mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 408 /TTr-NV ngày   

29/9/2022 đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dung viên chức giáo viên các bậc học 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt k  ho ch tuy n d n  v ên ch c    o v ên c c bậc học 

mầm non, t  u học, trun  học cơ sở năm 2022. 

Điều 2. Tổ ch c thực h ện: 

1. Phòn  Nộ  v  tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ ch c thực h ện tuy n 

d n  v ên ch c giáo viên các bậc học mầm non, ti u học, trung học cơ sở năm 

2022 theo đún  c c quy định h ện hành của Nhà nước và bảo đảm thực hiện các 

quy định t m thờ  “Thích  ng an toàn, linh ho t, ki m soát hiệu quả dịch Covid-

19”. 



 

2. C c cơ quan, đơn vị, địa phươn  có l ên quan phố  hợp vớ  Phòn  Nộ  v  

tổ ch c thực h ện tuy n d n  v ên ch c giáo viên các bậc học mầm non, ti u học, 

trung học cơ sở năm 2022 theo quy định.  

Điều 3. Quy t định này có h ệu lực k  từ n ày ký ban hành. 

Điều 4. Ch nh Văn phòn  HĐND&UBND, Trưởn  Phòn  Nộ  v , Trưởn  

Phòn  G  o d c và Đào t o, Trưởn  Phòn  Tà  chính – K  ho ch, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân c c xã, thị trấn, Thủ trưởn  c c cơ quan, đơn vị có liên quan căn c  

Quy t định này th  hành./. 

Nơi nhận:         
- Như Đ ều 4; 

- Sở Nội v ; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Thanh tra huyện (tham gia giám sát); 

- Trung tâm VHTT – TTTH huyện; 

- Tran  Thôn  t n đ ện tử của huyện; 

- C c đơn vị trường học thuộc huyện; 

- Lưu: VT.          

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

N uyễ  Tru   Trực 
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