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THÔNG BÁO 

Kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức 

Mầm non năm 2020 
 

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 quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy 

định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 1053/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện 

Tuyên Hóa về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức Mầm non năm 

2020; 

Căn cứ kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức Mầm non 

năm 2020, 

UBND huyện thông báo kết quả xét chuyển và dự kiến người đủ điều kiện 

chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức mầm non năm 2020 đến các thí sinh 

tham dự xét chuyển (có danh sách kèm theo). 

Kết quả xét chuyển và dự kiến người đủ điều kiện chuyển chức danh nghề 

nghiệp viên chức mầm non năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của UBND huyện Tuyên Hóa  tại địa chỉ https://tuyenhoa.quangbinh.gov.vn. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho các thí sinh được biết./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Hội đồng xét chuyển; 

- Phòng Nội vụ (niêm yết tại trụ sở làm 

việc); 

- VP HĐND&UBND huyện (đăng trang 

thông tin điện tử UBND huyện); 

- Các trường MN có thí sinh xét chuyển; 

- Thí sinh dự xét chuyển; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

   Lê Nam Giang 
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