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HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 71 /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 06 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Giám sát thực hiện quy trình tuyển dụng lại
đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức
trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ 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 động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước,
đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 1855/SNV-TCCC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở
Nội vụ về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi, kỳ xét tuyển, kỳ xét thăng hạng;
Xét Tờ trình số 09/TTr-PNV ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Trưởng phòng
Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Giám sát thực hiện quy trình tuyển dụng lại đối với
những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn
huyện Hồng Ngự năm 2020, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Phạm Văn Nhiều, Phó Chánh Thanh tra Huyện, Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Mộng Chung, Phó Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Tuấn Lam, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.
Điều 2. Ban Giám sát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại
Điều 6 Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Ban Giám sát tự
giải thể sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện công nhận kết quả tuyển dụng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện,
Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Huyện;
- Lưu: VT, dtnM.
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