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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2004 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định 

về tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông, mầm non 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 

năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2004 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về tuyển dụng 

công chức giáo viên phổ thông, mầm non. 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng      năm 2022./. 
 

Nơi nhận:                                     
- Bộ Nội vụ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, TH8. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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