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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

            Kỳ Anh, ngày  24 tháng  10  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận trúng tuyển nhân viên hỗ trợ, phục vụ  

trường mầm non năm 2019 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

 Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 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; Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND; Quyết 

định số 2714/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về điều chỉnh biên chế công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập năm 2019; Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện 

về việc ban hành Quy chế tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ trường mầm non năm 

2019;  

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ trường mầm 

non năm 2019 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐKTSH ngày 18/10/2019 và đề nghị của 

Trưởng phòng Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển vào vị trí nhân viên hỗ trợ, phục vụ trường mầm 

non năm 2019 đối với 11 thí sinh dự xét tuyển. 

(Có danh sách thông tin chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao phòng Nội vụ niêm yết công khai kết quả tại Phòng Nội vụ, Trung 

tâm Hành chính công huyêṇ, Cổng Thông tin điện tử huyện và Thông báo đến tận thí 

sinh đồng thời phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ thí sinh trúng tuyển về 

công tác tại các đơn vị. 

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

 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng nhân 

viên hỗ trợ, phục vụ trường mầm non năm 2019; Trưởng các phòng: Nội vụ, GD&ĐT, 

TC- KH, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ Hà Tĩnh; 

- Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; 

- TT Huyện uỷ - HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu:  VT + NV. 

- Gửi văn bản giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Bùi Quang Hoàn 
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