
1 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 7167/QĐ-UBND 

 

Đức Thọ, ngày 19 tháng 11 năm 2020 
 
  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tuyển dụng và bố trí viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ 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 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; 

Thực hiện Quyết định số 7077/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của UBND 

huyện về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức, đối với hợp đồng lao động theo 

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND Tỉnh vào làm việc tại 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2020;Quyết định số 7081/QĐ-

UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt kết quả xếp lương đối 

với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2020;  

Xét  đề  nghị của Trưởng Cơ  quan Tổ chức - Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay tuyển dụng, bố trí Bà: Nguyễn Thị Mùi; 

Sinh ngày 10/10/1990;  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin; 

Vị trí việc làm: Viên chức Tuyên truyền cổ động tại Trung tâm Văn hóa – 

Truyền thông huyện Đức Thọ. 

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện ký hợp 

đồng làm việc đối với Bà Nguyễn Thị Mùi theo quy định hiện hành. 

Mức lương của Bà Nguyễn Thị Mùi xếp theo chức danh nghề nghiệp (tương 

đương): Viên chức hạng III; Mã ngạch: V.10.07.23; Bậc: 2; Hệ số: 2.67.  
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Mức lương mới được hưởng kể từ ngày 01/12/2020 và thời gian tính nâng 

bậc lương lần sau kể từ ngày 01/7/2019.        

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

Bà Nguyễn Thị Mùi có trách nhiệm làm các thủ tục để thanh lý hợp đồng và 

bàn giao nhiệm vụ đang đảm nhiệm cho UBND xã Tùng Châu để nhận nhiệm vụ 

mới kể từ ngày 01/12/2020. 

Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Trưởng cơ quan Tổ chức - 

Nội vụ;  Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thông; UBND xã Tùng Châu ; 

các cơ quan liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, P.CTUBND huyện;  
- BHXH huyện; 

- Đảng ủy xã Tùng Châu;  
- Lưu: VT, TCNV, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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