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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Phú 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

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 số 52/2019/QH19; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, 

điều động, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với cán bộ, 

công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước, viên 

chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch công ty do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ từ hạng III trở xuống; kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/04/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quy định số 05-QĐ/HU ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

Yên Mô về bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Thực hiện  Thông báo số 1780-TB/HU ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ 

Yên Mô về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Phú, thị trấn Yên 

Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đối với bà Phạm Thị Thanh Hiên, sinh ngày 

11/9/1975 kể từ ngày 25/10/2022.  
 

Điều 2. Thời gian bà Phạm Thị Thanh Hiên giữ chức vụ bổ nhiệm lại là 05 năm 

và được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,25 kể từ ngày 25/10/2022. 
 

 

 Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Phú, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà 

Phạm Thị Thanh Hiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Thường trực huyện uỷ;         
- Lãnh đạo UBND huyện;  
- Ban tổ chức Huyện ủy; 
- Trang thông tin điện tử huyện;    
- Lưu: VT, NV; 
   TT_NV (9) 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Đặng Thái Sơn 
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