
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CÁI RĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 567 /QĐ-UBND Cái Răng, ngày  06 tháng 02 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp  

giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG 

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

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 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 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng 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 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 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 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân quận Cái Răng về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 84/TTr-PGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019, gồm các thành viên sau: 



         Chủ tịch Hội đồng 

- Ông Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận. 

         Phó Chủ tịch Hội đồng 

- Ông Lê Quang Hiển, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận. 

Thành viên hội đồng 

- Ông Trần Ngọc Lĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận; 

- Ông Nguyễn Bá Lễ, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận; 

- Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Vân, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

kiêm thư ký Hội đồng. 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định  

theo đa số. Trường hợp có số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ 

tịch Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch để 

thực hiện phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2; 

- Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định; 

- Tổ chức phỏng vấn; chấm điểm phỏng vấn; kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển khi xét tuyển; 

- Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm điểm phỏng vấn, Hội đồng 

tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức kết quả xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả xét 

tuyển;  

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận để 

hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, 

Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Phòng Nội vụ quận; 

- Trang thông tin quận; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Tâm  
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