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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu dự 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 02 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 phiếu dự tuyển, gồm các thành viên: 

Trưởng ban 

Ông Lê Quang Hiển, Phó trưởng phòng Nội vụ quận. 

Thành viên 

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

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



Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm tra phiếu dự tuyển: 

 - Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng 

ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu phù hợp thì người dự tuyển 

được tham dự vòng 2 theo quy định. 

- Ban kiểm tra Ban kiểm tra phiếu dự tuyển 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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