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QUYET D!NH
V vic tuyên diing cong chirc cap xã nãm 2019
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cü Lu.t To chüc ChInh quyn dja phuung näm 2015;
Can cir Nghj djnh so 112/201 1/ND-CP ngày 05/12/2011 cüa ChInh phU ye
cong chirc xã, phi.thng, thj trân; Nghj djnh so 92/2009/ND-CP ngay 22/10/2009 cüa
ChInh phü ye chirc danh, so lugng, mt so chê d chInh sách dôi vri can b, cong
chüc & xã, phu&ng, thj trân và nhUng ngii&i hoat dng không chuyên trách cap xä;
Can cr Thông tu s 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 cüa B Ni vii
huàng dn ye chirc trách, tiêu chuân cii the, nhim vvà tuyên ding cOng chüc cap
xã, phu&ng, thj trân;
Can cir Quyt djnh s 15/2013/QD-UBND ngày 12/7/2013 cña UBND tinh
Gia Lai ye vic ban hânh Quy ché to chüc tuyên diing cong chrc xã, phithng, thj
trân thuc tinh Gia Lai; Quyêt djnh so 15/2014/QD-UBND ngày 11/8/20 14 cüa
UBND tinh Gia Lai ye vic sira dôi, bô sung, bài bO mt sO diêu cüa quy chê tO
chüc tuyên diing cong chüc xã, phu&ng th trân thuc tinh Gia Lai;
Can c& Quyt djnh s&41q1/QD-UBND ngày2/1 1/2019 cüaUBND huyn v
vic phé duyt kêt qua trñng tuyen dôi vói ngir&i diiqc dê ngh tiêp nh.n vào cong
chirc cap xã không qua thi tuyên näm 2019;
Xét d nghj cüa Trithng phOng Ni vii huyn,
QUYET D!NH:
Diêu 1. Tuyên ding bà Uran H' Nu'o'ng, sinh nàm: 1993; trInh d chuyên
mOn: Cu nhân Lust vào lam cOng chirc Tu pháp-H tjch tai UBND xã Albã, huyn
Chi.r Se kê tü ngày 22/11/2019.
Diu 2. Ba Uran H' Nurong phái qua th&i gian t.p sir 12 tháng; duçic hu&ng
luang bc 1, h so 2.34, ngch Chuyên viên (0 1.003) và các khoàn phii cap khác
(nêu co).
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k.
Chánh Vn phông HDND&UBND huyn, Tnr&ng phông Ni v1i, Tru&ng
phông Tài chInh - Kê hoach, Chü tjch UBND xã Albä, Thu tnr&ng các dan vj có lien
quan và bà Uran H' Nuo'ng chiu trách nhiem thi hành Quyet dinh nay./.
Noi nhân:
HU T!CH
Ký bởi: Ủy
- Nhu dieu 3;
-SâNôivw
- Chü tich, các PCT UBND huyn;
- Lãnh do Van phông;
- Liiu: VT, NV, NC.
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