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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN 

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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 4550/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Tuy Phong về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo 

viên năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện. 

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy kỳ xét tuyển dụng 

viên chức giáo viên năm 2022.  

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát, Ban Coi thi và 

các thí sinh dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, HĐTD. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Hồng Sơn 
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