
 ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN CÔN ĐẢO

Số:               /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày           tháng           năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/8/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng
ngạch công chức, thăng hặng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết  định số 1509/QĐ-UBND ngày  06/12/2019 của  Ủy ban
nhân dân huyện Côn Đảo về việc  công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự
nghiệp giáo dục khối mầm non huyện Côn Đảo năm học 2019 - 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã
hội huyện tại Tờ trình số  05/TTr-NVLĐTB&XH ngày  03/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng bà Trần Mỹ Huyền - sinh ngày 17/9/1997, tốt nghiệp
Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non vào viên chức Trường Mầm non Hướng
Dương, kể từ ngày 12/12/2019.

Điều 2. Bà Trần Mỹ Huyền được hưởng lương trong thời gian tập sự theo
chức danh nghề nghiệp viên chức như sau:

- Chức danh: Giáo viên mầm non hạng IV
- Mã số: V.07.02.06
- Bậc: 1/12 - Hệ số lương: 1,86 x 100%.



Điều 3. Chánh Văn phòng huyện Côn Đảo; Trưởng Phòng Nội vụ - Lao
động -  Thương binh và Xã hội  huyện;  Trưởng  Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện; Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan và bà Trần Mỹ Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:                                        CHỦ TỊCH                    
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Kho bạc nhà nước Côn Đảo;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Trang Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, NVLĐTB&XH.
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