
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 
         Số:            /UBND-NV 
 

V/v hợp đồng kế toán ngoài giờ 

tại trường tiểu học Yên Lâm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày       tháng    năm 2022 

 

  

 
Kính gửi:   

- Các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục 

và Đào tạo; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Yên Mô; 

- Hiệu trưởng các trường: Tiểu học Yên Lâm và tiểu 

học Yên Đồng 

 

Năm 2022, bậc học tiểu học thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Yên Mô được 

giao 510 chỉ tiêu biên chế, trong đó Trường tiểu học Yên Lâm được giao 29 chỉ 

tiêu biên chế, hiện có 28 biên chế, còn 01 chỉ tiêu biên chế kế toán chưa sử 

dụng. 

Sau khi xem xét đề nghị của Trường tiểu học Yên Lâm tại Tờ trình số 09/TTr-

TrTH ngày 30/9/2022 về việc xin hợp đồng nhân viên kế toán và ý kiến của Hiệu trưởng 

trường tiểu học Yên Đồng về việc đồng ý cho bà Phạm Thị Hiền làm việc ngoài giờ. 

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Viên chức ngày 15/11/2010, 

UBND huyện nhất trí để Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Lâm ký hợp đồng 

vụ, việc với bà Phạm Thị Hiền, nhân viên kế toán Trường tiểu học Yên Đồng 

ngoài thời gian bà Phạm Thị Hiền thực hiện nhiệm vụ tại Trường tiểu học Yên 

Đồng để kịp thời giải quyết chế độ tiền lương, phụ cấp đối với viên chức quản 

lý, giáo viên, nhân viên và thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực tài chính, ngân sách 

của Trường tiểu học Yên Lâm trong thời gian chưa bố trí được nhân viên kế 

toán cho đơn vị. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để Trường tiểu học Yên Lâm, Trường 

tiểu học Yên Đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Bà Phạm Thị Hiền; 

- Trang thông tin điện tử của huyện ; 

- Lưu: VT, NV. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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