ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2655 /QĐ-UBND

Sông Lô, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công công tác đối với bà Hà Thị Thúy Hà
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG LÔ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày
12/04/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 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 các cơ quan hành chính
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày
16/09/2015 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;
Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế,
cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Công văn số 1917/SNV-CCVC ngày 26/11/2020 của Sở Nội vụ
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển bổ sung giáo viên văn hóa tiểu học của UBND
huyện Sông Lô;
Căn cứ Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND
huyện Sông Lô về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng bổ sung 01 chỉ tiêu giáo
viên văn hóa tiểu học huyện Sông Lô năm 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 303/TTr-NV ngày
21/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công công tác đối với bà: Hà Thị Thúy Hà
Sinh ngày: 10/10/1991;
Trình độ chuyên môn đào tạo: CĐSP Giáo dục tiểu học ;
Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Sông Lô năm 2020;
Đến nhận công tác tại Trường TH&THCS Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh
Vĩnh Phúc. Nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng nhà trường phân công;
Điều 2. Lương của bà Hà Thị Thúy Hà được hưởng ngạch: Giáo viên Tiểu
học hạng IV; Mã số: V.07.03.09; Bậc: 01; Hệ số: 1,86.

Thời gian tập sự 06 tháng (trong thời gian tập sự hưởng 85% mức lương nói
trên); các khoản phụ cấp (nếu có) được hưởng theo quy định hiện hành.
Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện ký hợp đồng
làm việc với bà Hà Thị Thúy Hà theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Tài chính
- Kế hoạch; Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bạch Lưu;Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan và bà Hà Thị Thúy Hà căn cứ Quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban Giám sát kỳ thi;
- Cổng TTGTĐT huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, Nội vụ, GD&ĐT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Nghiệp

