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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển viên chức  

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

 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

 
 

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 567/QĐ-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên 

chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng xét tuyển viên chức, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch, gồm các thành viên sau: 

Trưởng ban 

1. Ông Trần Ngọc Lĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

Các thành viên 

2. Mời Ông Lê Thanh Long, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Cần Thơ;  



3.  Bà  Nguyễn  Ngọc  Tuyết Vân, Phó Trưởng  phòng  Giáo  dục và Đào tạo 

quận Cái Răng;  

4. Bà Võ Thị Lượng, Hiệu trưởng Tiểu học Phú Thứ 2;  

5. Bà Lê Thị Kim Phượng, Phó Hiệu trưởng Tiểu học Lê Bình 2;  

6. Bà Trần Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Mẫu giáo Hưng Thạnh; 

7. Bà Trần Thị Thúy Oanh, Hiệu trưởng trường MN Hoa Mai; 

8. Bà Nguyễn Thị Huệ Hồng, Công chức phòng Giáo dục và Đào tạo quận  

Cái Răng, kiêm Thư ký hội đồng.  

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm tra, sát hạch: 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng xét tuyển xây dựng đề phỏng vấn và tổ chức thực 

hiện việc phỏng vấn người dự tuyển theo đúng quy định; 

- Tổ chức bố trí người phỏng vấn bảo đảm nguyên tắc mỗi người dự phỏng 

vấn phải có ít nhất 02 thành viên chấm điểm phỏng vấn; 

- Tổng hợp kết quả phỏng vấn và bàn giao biên bản, phiếu điểm chấm phỏng 

vấn cho thành viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển. Giữ gìn bí mật kết quả điểm 

phỏng vấn; 

- Báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định kết quả phỏng vấn của thí 

sinh trong trường hợp các thành viên chấm chênh lệch nhau trên 10% so với điểm 

tối đa đối với cùng một bài thi. 

Ban kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận 

Cái Răng đợt 3 năm 2019 và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

                                                                                         
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thành viên HĐXT; 

- Trang thông tin quận; 

- Lưu VT.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Vương Công Khanh  
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