
UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HƢƠNG THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2652       /QĐ-UBND       Hương Thủy, ngày      22      tháng     8      năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục  

thị xã năm học 2018-2019 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  
 

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

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị 

định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong 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 kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối 

với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ về sửa 

đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội; và 

Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy  chế 

thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức 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 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-SNV ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc 

phân bổ số lượng người làm việc năm 2018 cho Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ;  

Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 279/TTr-PGD&ĐT ngày 21 

tháng 8 năm 2018; và Tờ trình số 135/TTr-GDNN&GDTX ngày 06/8/2018 của Trung tâm 

GDNN&GDTX về việc đề nghị tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

giáo dục thị xã năm hoc 2018- 2019 (có kế hoạch kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng 

Nội vụ; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như Điều 3;                                                               

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;           

- CT, các PCT UBND thị xã;   

- Đài Truyền thanh thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Trung tâm GDNN - GDTX thị xã 

- Các trường học thuộc UBND thị xã; 

- Lưu: VT, B2.   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
                           Lê Ngọc Sơn 
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