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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 8370/QĐ-UBND 

 

Đức Thọ, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức mầm non,  

giáo viên văn hóa tiểu học năm học 2020-2021 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-GDĐT-BNV ngày 14/9/2015 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non (viết tắt là Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-

GDĐT-BNV); Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-GDĐT-BNV ngày 16/9/2015 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch số 

21/2015/TTLT-GDĐT-BNV); Văn bản số 159/NGCBQLCSGD-NG ngày 

25/2/2016 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Văn bản số 

1286/NGCBQLCSGD-NG ngày 14/9/202020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học tuyển dụng lần đầu. 

Thực hiện 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; Văn bản số 6381/UBND-NC1 ngày 22/9/2020 của 

UBND tỉnh về đồng ý chủ trương tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu 

học, và trung học cơ sở năm học 2020-2021;  

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Đức Thọ tại Tờ trình 

số 03/TTr ngày 28/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển 25 (hai lăm) viên chức giáo viên mầm 

non và 7 (bảy) viên chức giáo viên văn hóa tiểu học, năm học 2020-2021 
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(có 02 danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng Giáo 

dục – Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định tuyển dụng các 

trường hợp có tên tại Điều 1, đồng thời sắp xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp về các 

nhà trường theo kế hoạch; hướng dẫn sử đơn vị sử dụng lao động cùng thí sinh trúng 

tuyển thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển theo đúng 

quy định của Pháp luật. 

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

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

- Nội vụ; Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo; các đơn vị có liên quan và các ông, 

bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                         
  - Như Điều 3;      
  - Lưu: VT, TCNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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