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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển viên chức giáo viên
tỉnh Quảng Nam năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/12/2018 về sửa đổi, bổ
sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công
chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về
thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 152/TTrSGDĐT ngày 18/9/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng
Nam năm 2020, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Nguyễn Đỏ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Diệu - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng
nhân dân tỉnh, thành viên;
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng phòng chống tham nhũng, giám
sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh, thành viên;
4. Mời ông Phan Văn Thu - Trưởng phòng theo dõi công tác Nội chính Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên;
5. Ông Mai Văn Sang - Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh,
thành viên;

6. Ông Bùi Văn Lý - Trưởng phòng Công chức - Viên chức Sở Nội vụ,
thành viên;
7. Ông Đinh Ngọc Phương - Phó Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh, thành viên;
8. Mời ông Bùi Xuân Sang - Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Chính sách và
Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên;
9. Mời ông Nguyễn Văn Tự - Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên,
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên;
10. Mời ông Lê Minh Chiến - Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn hóa, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên;
11. Ông Trần Văn Hậu - Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng
UBND tỉnh, thành viên;
12. Mời ông Lê Duy Hiệp - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ
chức Tỉnh ủy, thành viên;
13. Mời bà Nguyễn Thị Xuân Hiển - Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn
hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên;
14. Bà Võ Thị Thu Hương - Chuyên viên Phòng Thanh tra Sở Nội vụ,
thành viên;
15. Bà Trương Thị Thanh Thủy - Chuyên viên phòng Công chức - Viên
chức Sở Nội vụ, thành viên.
Điều 2. Ban Giám sát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tổ chức kỳ thi
tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Quy chế tổ chức thi
tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày
14/5/2019 của Bộ Nội vụ.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Giám sát do Trưởng Ban Giám
sát phân công. Ban Giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và
Đào tạo, Nội vụ; Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm
2020; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 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:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, KGVX (Hậu).
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