
UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:   12380  /QĐ-UBND             Điện Bàn, ngày    12  tháng 8  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1  

tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Điện Bàn năm 2021. 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

 

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 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

Ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập và số người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh 

Quảng Nam;  

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & 

Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021; 

 Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND thị 

xã Điện Bàn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện 

Bàn năm 2021; 

 Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & 

Đào tạo thị xã tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 11/8/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 tham dự vòng 

2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 

2021 (có phụ lục 1,2 kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo 

thị xã năm 2021: 
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1. Thông báo cho thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã năm 2021 và đăng tải trên cổng thông 

tin điện tử thị xã. 

2. Thông báo đến thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng 

viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã năm 2021. 

3. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức đúng theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng các phòng 

Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển dụng viên chức, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                         

- Như Điều 3;                                                                                           KT. CHỦ TỊCH                                            

- UBND tỉnh Q.Nam (b/c);                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở Nội vụ tỉnh(b/c); 

- Đài PT-TH Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam; 

- Thị uỷ, HĐND,UBND thị xã; 

- Cổng Thông tin điện tử thị xã;  

- Phòng Nội vụ; Phòng GD&ĐT; 

- Trung tâm VH-TT&TH-TH thị xã; 

- Các Trường MG,TH, THCS trên địa bàn thị xã;         Nguyễn Xuân Hà                 

- Lưu: VT, HĐTD, Hanv.                                                      
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