
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Nghi Xuân, ngày      tháng 6 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển  

giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học năm học 2022 - 2023 
 

 

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 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 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 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 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 UBND tỉnh; 

Thực hiện Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND 

huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng giáo viên 

mầm non, giáo viên tiểu học năm học 2022 - 2023; Thông báo số 1191/TB-UBND 

ngày 23/6/2022 của UBND huyện Nghi Xuân về việc tuyển dụng giáo viên Mầm 

non, giáo viên Tiểu học năm học 2022 - 2023; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

non, giáo viên tiểu học năm học 2022 - 2023, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Đinh Hữu Thắng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Tổ trưởng; 

2. Ông Ngô Văn Mạnh, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thành viên; 

3. Ông Nguyễn Văn Giang, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Thuận, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên. 

5. Ông Lê Kiên Cương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên. 

6. Bà Đặng Thị Mai Lan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo - 

Thành viên. 

7. Bà Đặng Thị Việt Thắng, Chuyên viên Phòng Nội vụ - Thành viên; 

 



 

Điều 2. Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển có nhiệm vụ: 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non, giáo viên tiểu 

học năm học 2022 - 2023 của thí sinh nộp vào các chỉ tiêu tuyển dụng được 

UBND huyện Nghi Xuân giao theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 

23/6/2022 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm 

non, giáo viên tiểu học năm học 2022 - 2023.  

- Báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự 

tuyển; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phiếu đăng ký dự tuyển đã tiếp 

nhận trước khi bàn giao cho Hội đồng tuyển dụng; trả lời các khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến phiếu đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận. 

Các thành viên Tổ hoạt động kiêm nhiệm, tự giải tán sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 
 

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

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

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

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

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, trung tâm cấp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (đưa tin); 

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- UBND các xã, thị trấn (niêm yết); 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (niêm yết); 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 

Lê Anh Dũng 
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