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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng
công chức cấp xã năm 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của
Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch
tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 381/TTr-PNV
ngày 20 tháng 7 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
(sau đây gọi chung là Ban giám sát), thành phần như sau:
1. Trưởng ban: Ông Trần Văn Sơn, Chánh Thanh tra huyện.
2. Các thành viên:
- Ông Nguyễn Chơn Thiện, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân huyện.
- Ông Hà Văn Định, Thanh tra viên huyện.
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Điều 2. Quyền hạn, nội dung, địa điểm giám sát.
Ban Giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 34
Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Ban giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Nội vụ huyện và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT.UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- HĐ Tuyển dụng công chức cấp xã;
- Lưu: VT, NC/NV.
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