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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thanh Miện, ngày          tháng  9  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH MIỆN

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 22/11/2019;

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, Luật viên chức ngày 25/11/2019; Luật 
Giáo dục ngày 14/6/2019; 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; Thông tư số 
06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế 
về 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 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 
cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 68/2020/NĐ-CP trong các cơ 
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và 
người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND 
tỉnh quản lý;

Thực hiện Kế hoạch số 849/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ 
sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 và Kế hoạch số 
1767/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện về 
việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện Thanh Miện năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 153/TTr-NV ngày 
09 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành 
Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện năm 2022 gồm các ông (bà) có tên sau:
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* Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng:
Ông Nhữ Văn Cúc, Chủ tịch UBND huyện.
* Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng:
Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng 

Nội vụ huyện.
* Các ủy viên Hội đồng tuyển dụng:
1. Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
2. Ông Phạm Hồng Thiệp, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
3. Ông Phạm Đức Hòe, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
4. Ông Bùi Văn Kiên, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;
5. Bà Đặng Thị Hải, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, kiêm thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và 
Đào tạo huyện Thanh Miện năm 2022 thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 8 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.

Trong quá trình hoạt động Hội đồng được trưng dụng công chức, viên 
chức các cơ quan, đơn vị giúp việc Hội đồng; các văn bản do Chủ tịch Hội đồng 
ký được sử dụng con dấu của UBND huyện; các văn bản do Phó Chủ tịch Hội 
đồng ký được sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ huyện.

Các thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể 
sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội 
vụ, Giáo dục và Đào tạo huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông 
(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NV (2b).

CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Cúc
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