ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1091/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động giáo viên năm học 2021-2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công
lập năm 2021; Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 24/3/2021 của giám đốc Sở Nội
vụ về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND
các huyện, thành phố năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 253/TTr-PNV ngày
01/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động 63 giáo viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo
dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, năm học 2021- 2022
(có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 được hưởng các chế độ theo quy định
hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng:
Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng đơn vị có liên quan
và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Như điều 3;
- Kế toán đơn vị;
- Lưu: VT, NV.Qn. 14 bản.
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