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CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cü Lut To chüc ChInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15;

Can cü Lust Viên chüc 58/2010/QH12; Nghj djnh s 29/2012/ND-CP
ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü v tuyn diing, sCr diing và quân l viên chüc;
Nghj djnh s 161/201 8/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü sira di, b sung
mt s quy djnh v tuyn diving cong chüc, viên chüc, nâng ngch cOng chirc,
thàng htng viên chüc và thirc hin ch d hgp dng mt s 1oi cOng vic trong
Co quan hành chInh nhà nuxfic, don vj sir nghip cong
Thông tu s
15/2012/TT-BNV ngày 25/12/20 12 cüa B Ni vi hrnng dn v tuyn diing, k
kt hçp dng lam vic và dn bñ chi phi dào tao, bi duO'ng di vâi viên chrc;
lap;

Can c1r Quyt djnh s 388/2017/QD-UBND ngày 08/02/2017 cüa UBND tinh
Quãng Ninh v vic ban hành Quy djnh quãn l t chüc b may, biên ch& can b,
cOng chirc, viên chüc, lao dng hçp dng trong co quan hành chmnh, don vi sr nghip
cong ip và ngu?ii dai din theo üy quyn di vâi ph.n vn nhâ nixâc tai doanh
nghip thuc UBND tinh Quãng Ninh;
Can cü Cong van s 1323/SNV-CCVC ngày 11/11/2019 cüa Si Ni vi
tinh Ninh Binh v vic tip nhn viên chüc;
Xét d nghj cüa Thu trueing Co quan T chüc - Ni vi huyn,
QUYET DINH:
Diu 1. Thuyôn chuyn và chm düt hçip dng lam vic di vi bâ: Phim
Thj Tháy - Giáo vién Tru&ng PTDT Ni Trü, huyn Ba Chê, ye cOng tác tai
ngành Giáo diic và Dào to thành ph Tam Dip - tinh Ninh BInh, k tü ngày
01/12/2019.
Diu 2. Ba Phçim Thj Tháy hithng hxong theo chüc danh ngh nghip:
V.07.04.11; Bc: 3; H s: 3,00. (Thai gian nâng bc luong ln sau tinh tü ngày
01/01/2018.

Diu 3. Giao Hiu tnr&ng Tnthng PTDT NOi Trñ chm düt hçip dng lam
vic theo quy djnh hin hành, thanh toán các khoãn ti&n lucmg và các ch d
chInh sách khác (nu co) di vói bà Phzm Thj Tháy dn h& ngày 30/11/2019.
Diu 4. Các ông (bà): Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Tru&ng
phàng Tài chInh - K hoch, ThU tnr&ng ca quan T chi'rc - Ni vi.i, Tru&ng
phông Giáo diic và Dào tao, Hiu tnr&ng Trumg PTDT Ni TrU và bà Phzm Thj
Tháy can cü quyt djnh thi hânh./.
Noinhmn:
- UBND tinh Quang Ninh;
- Sci Ni vu tinh Ninh BInh;
- UBND thành phô Tam Dip;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Nhu Diéu 4 (T/h);
- BHXH huyn;
-Lixu:VT,HS,TCNV

