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Số:   2351/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  An Giang, ngày  27  tháng  9  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện An Phú năm học 2019-2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG  

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

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 và Nghị định 

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 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 

trưởng 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 trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 

số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 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 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng 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 41/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh 

An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 

2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1595/TTr-SNV ngày 19 

tháng 9 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp  

giáo dục và đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Phú năm học 2019-



2020 tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện An Phú (đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện An Phú có trách nhiệm thực hiện như sau: 

1. Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, thành lập Ban giám 

sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện An Phú năm học 2019-2020. 

2. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng theo các nội dung được phê duyệt 

tại Kế hoạch số150/KH-UBND và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nội quy, quy 

chế xét tuyển viên chức do pháp luật quy định. 

3. Tổ chức thu phí dự tuyển theo định mức, quản lý thu, chi và thanh quyết 

toán theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Tài chính và quy định hiện hành. 

4. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức xét tuyển viên 

chức (sau khi hoàn thành việc tổ chức xét tuyển viên chức). 

5. Trong quá trình tổ chức xét tuyển nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh bằng văn bản để xem xét, giải quyết. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                              

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Các Sở: Nội vụ (02b), Giáo dục  

  và Đào tạo; 

- UBND huyện An Phú;  

- Lưu: HC-TC, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-09-27T09:29:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




