
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan      #DiaDiemNgayBanHanh

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 

kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Nam Trà My năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY 

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 Luật Viên chức ngày 15/11/2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ 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 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 Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND huyện về 
tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My năm 2022;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐTDVC ngày 01/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng 
viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 340 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My năm 2022.
(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Nam Trà My có trách nhiệm 
thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức 
ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Điều 3. Chánh văn Phòng HĐND&UBND, Hội đồng tuyển dụng viên chức 
ngành giáo dục & đào tạo huyện năm 2022 và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT huyện, PGDĐT;
- Lưu: VT, UBND.           

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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