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Kỳ Phong, ngày 11 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công cán bộ hướng dẫn công chức tập sự 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ   

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2021 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Kỳ Anh về việc tuyển dụng công chức cấp xã; 

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã. 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phân công đồng chí Nguyễn Thị Hảo, Công chức Văn phòng – Thống 

kê xã hướng dẫn tập sự cho đồng chí Trần Thị Hằng, công chức Văn phòng – Thống 

kê xã kể từ ngày 04/3/2022. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

 - Đồng chí Nguyễn Thị Hảo, Công chức Văn phòng – Thống kê có trách nhiệm 

hướng dẫn công chức Trần Thị Hằng: Nắm vững quy định của Luật Cán bộ, công 

chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm 

vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang công tác và chức trách, nhiệm vụ của chức danh 

công chức được tuyển dụng; Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ 

theo yêu cầu của chức danh công chức được tuyển dụng; Tập giải quyết, thực hiện 

các công việc của chức danh công chức được tuyển dụng. 

 - Được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu 

trong thời gian hướng dẫn tập sự. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Văn phòng HĐND-UBND xã, Bộ phận tài chính kế toán, các ban, ngành có 

liên quan, đồng chí Nguyễn Thị Hảo và công chức Trần Thị Hằng căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

 

Nơi nhận:  

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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