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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2417  /QĐ-UBND 

 

Đình Lập, ngày 10  tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với viên chức  

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

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

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

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 

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 Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng 

viên; Quyết định số 1268/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 

21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức vào 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 421/TTr-NV ngày 

01/10/2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Tuyển dụng và phân công công tác đối với bà Tô Thị Bông, trình 

độ Đại học, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, vào chức danh nghề nghiệp Giáo 

viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.08 tại Trường Tiểu học II xã Lâm Ca kể từ 

ngày 01/11/2018. Nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng Trường Tiểu học II xã Lâm Ca 

phân công. 

 Điều 2. Bà Tô Thị Bông thực hiện chế độ tập sự 06 tháng kể từ ngày 

01/11/2018. Trong thời gian tập sự, bà Tô Thị Bông được hưởng 100% lương bậc 
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1, hệ số 2,10 của chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số 

V.07.03.08; ngoài ra còn được hưởng các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy 

định hiện hành. 

 Điều 3. Hiệu trưởng Trường Tiểu học II xã Lâm Ca có trách nhiệm thực 

hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 06 tháng kể từ ngày 01/11/2018 

đối với bà Tô Thị Bông (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ). 

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: 

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

II xã Lâm Ca và bà Tô Thị Bông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4 (t/h);    
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ (td cc, vc); 

- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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