
U'( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYN BA CH Dc 1p - Tir do  - Htnh phüc 

S: 1881 IQD-UBND Ba Che, ngày 14 tháng 8 näm 2020 

QUYET D!NH 
Vé vic thành 1p Ban giám sat k' xét tuyên diing viên chü'c vào 
lam vic ti Io'n vj siy nghip tiy chü kinh phi chi thu*ng xuyên 

thuc UBND huyn nám 2020 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 

Can c&Lut Td chv chInh quyJn djaphuviig ngày 19/6/2015; 

Can th Lut Viên chi'c 58/20]0/QHJ2,Nghj djnh so 29/2012/ND-CF ngày 
12/4/2012 cza ChInh phñ ye tuyén dyng, th dyng và quán l viên chi'c; Nghj 
djnh s 161/2018/ND-CF ngày 29/11/2018 cia GhInh phi tha dôi, hO sung m5t 
sO quy djnh ye tuyên dyng cOng chic, viên chi'c, nang nggch cong chc, thäng 
hgng viên chtc và thrc hin chê dç3 hQp dOng m5t sO loçzi cong vic trong cci 
quan hành chInh nhà nzthc, don vj sir nghip cong lcp; 

Can c& Thông tu' sO' 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cia B5 N5i vy 
hzthng dan ye tuyén dyng, kj két hcrp dông lam vic và den bui chi phi dào tgo, 
bOi dw&ng dOi vó'i viên chz'c; Thông tu' sO 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 ca 
Bó Nói vu sz'a dôi, ho sung mt sO quy djnh ye tuyên dyng cOng chic, viên chz'c, 
náng nggch cOng ch&c, thäng hgng chi'c danh nghé nghip viên chz'c và thirc 
hün chê d hcrp dOng mç5t sO logi cOng vic trong cci quan hành chinh nhà nzthc, 
don vj sy' nghip cOng lçp; 

Can cá' Quylt djnh sO' 03/2020/QD-UBND ngày 03/3/2020 cña UBND 
tinh Quáng Ninh ban hành Quy djnh quán l,3 tO ch'cc b may, biên chê, can 
b, cong chvc, viên chz'c, lao d5ng hcrp dOng trong các cci quan hành chInh, 
don vj sy' nghip cOng ip và ngu&i quán l doanh nghip thu5c Uy ban nhán 
dan tinh Quáng Ninh; Van ban sO 3613/UBND-TH2 ngày 02/6/2020 cia UBND 
tinh QuOng Ninh ye viçc tuyên dyng viên chi'c vào lam vic tgi các don vj sy' 
nghiép cOng ip ty' dam báo chi thu'&ng xuyen thuç5c Uy ban nhán dan huyn Ba C'hê'; 

Theo d nghj cza Thi trwO'ng cci quan Td ch&c - Ni vy huyn tgi Ta trinh 
235 /TTr- TCNV ngày 14/8/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Thành ltp Ban giám sat k' xét tuyn ding viên chirc vào lam vic 

tai dan v sr nghip t1r chü kinh phi chi thu&ng xuyên thuc UBND huyn näm 
2020, gm các thành viên sau: 

1. Ba Nguyn Thj Thiiy Mai, Phó Thu tnr&ng TT co quan UB Kim tra-
Thanh tra huyn - Trii&ng ban; 



2. Ba Trn Thj Thâo, tJy viên Uy ban Kim tra, co quan UB Kim tra-
Thanh tra huyn - Thành viên; 

3. Ong Nông Van BInh, Chuyên viên cci quan T chüc-Ni vii huyn - 
Thành viên. 

Diu 2. Ban giám sat kS'  xét tuyn diing viên chrc lam vic theo nguyen 
tãc tp the, thirc hin nhim vi giám sat kS'  xét tuyên dung viên chirc vào lam 
vic tai  &m vi sir nghip tr chU kinh phi chi thurng xuyên thuc UBND huyn 
nàm 2020 dam bão dung quy djnh hin hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k. Ban giám sat tir giãi th 
sau khi hoàn thành nhiêm vu. 

Diêu 4. Các ông (bà): Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Thu 
tnr&ng cci quan To chirc - Ni vi7i, Tnxâng phông Tài chInh - Kê hoch, Thu 
tnthng ci quan UB Kiêrn tra-Thanh tra và các ông (bà) có ten ti Diêu 1 can cü 
quyêt djnh thi hành./. 

Noi nlzân: 
- So Ni vçt; 
-TTHU,HDNDhuyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Nhu Diêu 4; 
- Cong thông tin din tir huyn; 
- Li.ru: VT, TC-NVg... 
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