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QUYET DJNH
V vic thuyên chuyên và chm dü't hçrp ctng lam vic dôi vol
ha Nguyen Thj Thüy - Giáo viên Tru'O'ng Mâm non Thi Trân
Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ
Tỉnh Quảng Ninh
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CHU T!CH

UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cü Lust T cht'rc ChInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cir Lu.t Viên chirc 58/2010/QH12; Nghj djnh s 29/2012/ND-CP
ngây 12/4/2012 cüa ChInh phü v tuyn dçing, sr diing và quân 1 viên chiirc;
Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phO si.ra di, bô sung
mt s quy dnh v tuyn dçing cong chirc, viên chüc, nâng ngch cong chtrc,
thäng hing viên churc và thrc hin ch d hçp dng mt s 1oi cong vic trong
Ca quan hành chInh nba nuic, don vj sir nghip cong lip; Thông tu s
15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cüa Bô Ni vil hrnrng dn v tuyên ding, k
kt hçip dng lam vic và dn bü chi phi dào tto, bi duôiig di vth viên chüc;
Can cir Quyt djnh s 388/2017/QD-UBND ngày 08/02/2017 cOa UBND tInh
Quãng Ninh v vic ban hành Quy djnh quãn 1 t chic b may, biên ch& can b,
cOng chüc, viên chirc, lao dng hçp dng trong co quan hành chInh, don vj sr nghip
Cong ip và nguèri dai din theo üy quyn dái vói phn vn nhà nuóc tti doanh
nghip thuOc UBND tinh Quãng Ninh;
Can cir Cong van sO 7043/UBND-TH2 ngày 30/9/20 19 cOa UBND tinh
Quâng Ninh v vic tip nhn viên chrc v lam vic tti UBND huyn Van Dn;
Xét d nghj cüa Thu truâng co quan T chrc - Ni vi huyn,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thuyên chuyn và chm dirt hçip dng lam vic di vth bà:
Nguyln Thj Thüy - Giáo viên Trumg Mâm non Thj Trân, huyn Ba Chë v Cong
tác tai Tru&ng Mm non Doàn Kt - huyn Van Dn, k tir ngày 01/11/2019.
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Dieu 2. Ba Nguyen Th Thuy huang luang theo chuc danh nghe nghiçp:
V.07.02.05; B.c: 4; H so: 3,03. (ThM gian nâng btc lucing lan sau tInh tir ngày
01/9/2019); Ph cp thâm niên ngh hin huâng: 10% (ThOi gian nâng ph cp
thâm niên ngh 1n sau tinh tr ngày 01/3/2019).

Diu 3. Giao Hiu tru&ng Tru?mg Mm non Thj Trn ch.m dtrt hçp dng
lam viêc theo quy djnh hin hành, thanh toán các khoân tin hxang và các ch d
chinh sách khác (nu co) di v9i bà Nguyen Thj Thüy dn ht ngày 31/10/2019.
Diu 4. Các ông (bà): Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Truâng
phông Tài chinh - K hoach, Thu tru&ng Ca quan To chirc - Ni vi, Tru'ó'ng
phông Giáo diic và Dáo tao, Hiu tru&ng Tri.thng Mâm non Thj Trân và bà
Nguyln Thj Tithy can cr quyt djnh thi hânh./.
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No'i nhin:
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- UBND tinh Quang Ninh;
- Sr Nôi vu tinh Quãng Ninh;
- UBND huyn Van Don;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Nhu Diéu 4 (T/h);
- BHXH huyn;
- Lu'u: VT, HS, TCN\
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