
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG ANA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SốiỷT/ 7̂  /QĐ-UBND KrôngAna, ngàỵý^L thảng 10 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc bô nhiệm lại và điều động cán bộ quản lý trường học 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG ANA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk quy định về tố chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, 
thành phổ thuộc tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-UBND, ngày 22/10/2015 của UBND huyện 
Krông Ana về việc quy định bố nhiệm, điều động, luân chuyên cán bộ lãnh đạo 
quản lý trường học trên địa bàn huyện;

Xét hồ sơ của phòng Giáo dục Đào tạo và theo đề nghị của Trưởne phòng Nội vụ huyện,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại và điều động bà Trần Thị Hoa,
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiếu học Trần Quốc Toản, thuộc xã Bình Hòa;
Đên nhận công tác tại trưòng Tiếu học Phan Bội Châu, thuộc thị trấn Buôn Trấp 

kế tù' ngày 01 tháng 11 năm 2015, giữ chức vụ: Hiệu trưởng; Thòi gian bổ nhiệm lại là 5 
năm, kể tù' ngày 15 tháng 09 năm 2015 đến ngày 15 tháng 09 năm 2020;

Đưọư hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.
Điều 2. Bà Trân Thị Hoa có trách nhiệm bàn giao tài sản, tài liệu, công việc đang 

đảm nhiệm cho hiệu trưỏng mới; đồng thòi thực hiện theo đúng quy chế của ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đon vị có liên quan 
và ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kế từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Đảng ủy, UBND Thị trấn Buôn trấp;
- Đảng ủy, UBND xã Bình Hòa;
- Truùng TH Trần Quốc Toản;
- Trường TH Phan Bội Châu;
- Lưu:VT.



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRỎNG ANA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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/QĐ-ƯBND Krông Ana, ngày,JỈJL tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc bố nhiệm lại và điều động cán bộ quản lý trường học

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG ANA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và ƯBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk quy định về tố chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-ƯBND, ngày 22/10/2015 của ƯBND huyện 
Krông Ana về việc quy định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo 
quản lý truồng học trên địa bàn huyện;

Xét hô SO' của phòng Giáo dục Đào tạo và theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Bô nhiệm lại và điều động ông Võ Văn Tính,
Chức vụ: Hiệu trư ỏng trường Tiểu học Y Ngông, thuộc xã Dur Kmăl;
Đên nhận công tác tại trường Tiếu học Trần Quốc Toản, thuộc xã Bình Hoà 

kế từ ngày 01 tháng 11 năm 2015, giữ chức vụ: Hiệu trưởng; Thời gian bổ nhiệm là 
5 năm, kế từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 tháng 11 năm 2020;

Đưọ'c hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ông Võ Văn Tính có trách nhiệm bàn giao tài sản, tài liệu, công việc 
đang đảm nhiệm cho hiệu trưởng mới; đồng thòi thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy 
chế của ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đon vị có liên quan 
và ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Đảng ủy, UBND xã Bình Hòa;
- Đảng ủy, UBND Dur Kmăl;
- Trường TH Y Ngông;
- Lưu:VT.



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRỎNG ANA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ¿Ịb Ấ T̂Tq Đ-UBND Krông Ana, ngàyitm  thảng 10 năm 2015

QUYẼT ĐỊNH
v ề việc bố nhiệm và điều động cán bộ quán lý truòng học

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG ANA
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk quy định về tố chức các CO' quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh Đẳk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-ƯBND, ngày 22/10/2015 của UBND huyện 
Krông Ana về việc quy định bố nhiệm, điều động, luân chuyến cán bộ lãnh đạo 
quản lý trường học trên địa bàn huyện;

Xét hồ SO' của phòng Giáo dục Đào tạo và theo đề nghị của Truửng phòng Nội vụ huyện,

Điều 1. Bổ nhiệm và điều động ông Vũ Văn Tuyển,
Chức vụ: Giáo viên trường Tiếu học Lý Tự Trọng - Chuyên viên trưng tập 

làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;
Bổ nhiệm làm: Hiệu trưởng trưòng Tiểu học Y Ngông, thuộc xã Dur Kmăl;
Thời gian bố nhiệm là 5 năm, kế từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 

tháng 11 năm 2020;
Đưọ'c hưỏ'ng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ồng Vũ Văn Tuyến có trách nhiệm bàn giao tài sản, tài liệu, công 
việc đang đảm nhiệm và nhận bàn giao tại đơn vị mới; đồng thời thực hiện nhiệm 
vụ theo đúng quy chế của neành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đon vị có liên quan 
và ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thijiành kể từ ngày ký./.

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Đảng ủy, UBND xã Dur Kmăl;
- Lưu:VT.

Nguyễn Bình Viên



U B N D  HUYỆN KRÔNG ANA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
P H Ò N G GIẢO DỤC VÀ ĐẢO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/QĐ-GDĐT KrôngAna, ngày 26 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc bố nhiệm lại cán bộ quán lý trường học 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2005 và Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 
25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh 
Đắk Lắk về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch ƯBND 
huyện Krông Ana về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên 
chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-ƯBND ngày 21/01/2013 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bô nhiệm lại, miễn nhiệm, 
từ chức luân chuyển, kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mâm non, 
trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

Thực hiện nội dung Công văn số 523/UBND-NV ngày 27/10/2014 của 
UBND huyện về việc phê duyệt nhân sự bố nhiệm lại cán bộ quản lý trường học;

Căn cứ nội dung làm việc giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana 
với Đảng ủy xã Băng ADrênh và cấp ủy chi bộ trường TH Tây Phong về công tác 
nhân sự;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ,



QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Đặng Thị Lộc,

Chức vụ: Hiệu trưởng trường TH Tây Phong;

Chức vụ bổ nhiệm lại : Hiệu trưởng trường TH Tây Phong;

Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015;

Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bà Đặng Thị Lộc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy 
chế của ngành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Phòng TC-KH huyện (bc);
- Đảng ủy, UBND xã Băng ADrênh;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư, TCCB.

Thái Văn Tài



I

Số: 1438/QĐ-GDĐT KrôngAna, ngày 24 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc bổ nhiệm lại cán bộ quán lý trường học 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2005 và Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 
25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-ƯBND ngày 07/8/2012 của ƯBND tỉnh 
Đẳk Lak về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định sổ 554/QĐ-ƯBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch ƯBND 
huyện Krông Ana về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên 
chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Chủ tịch ƯBND 
huyện Krông Ana về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
từ chức, luân chuyển, kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, 
trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

Thực hiện nội dung Công văn số 523/UBND-NV ngày 27/10/2014 của 
UBND huyện về việc phê duyệt nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ quản lý truờng học;

ƯBND HUYỆN KRÔNG ANA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Căn cứ nội dung làm việc giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ỈCrông Ana
với Đảng ủy xã Drây Sáp và cấp ủy chi bộ trường Mầm non Sơn Ca về công tác
nhân sự;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Long,

Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca;

Chức vụ bổ nhiệm lại : Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca;

Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2014;

Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Long có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng 
quy chế của ngành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Phòng TC-KH huyện (bc);
- Đảng ủỵ, UBND xã Drây Sáp;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư, TCCB.

Thái Văn Tài



UBND HUYỆN KRÔNG ANA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/QĐ-GDĐT Krông Ana, ngày 26 tháng 1 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc bo nhiệm lại cán bộ quàn lý trường học 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRỒNG ANA

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2005 và Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 
25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-ƯBND ngày 07/8/2012 của ƯBND tỉnh 
Đắk Lắk về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên 
chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc ban hành Quy định bố nhiệm, bố nhiệm lại, miễn nhiệm, 
từ chức, luân chuyển, kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, 
trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

Thực hiện nội dung Công văn số 523/ƯBND-NV ngày 27/10/2014 của 
UBND huyện về việc phê duyệt nhân sự bố nhiệm lại cán bộ quản lý trường học;

Căn cứ nội dung làm việc giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana
với Đảng ủy Thị trấn Buôn Trấp và cấp ủy chỉ bộ trường Mau giáo Hoa cúc về
công tác nhân sự;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ,



QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thịnh,

Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mau giáo Hoa cúc;

Chức vụ bố nhiệm lại : Hiệu trưởng trường Mau giáo Hoa cúc;

Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015;

Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thịnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng 
quy chế của ngành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
-  UBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Phòng TC-KH huyện (bc);
- Đảng ủy, ƯBND Thị trấn Buôn Trấp;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư, TCCB.

Thái Văn Tài



Số: 38/QĐ-GDĐT Krông Ana, ngày 26 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc bố nhiệm lại cán bộ quản lý trưòìig học 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2005 và Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 
25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-ƯBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh 
Đắk Lắk về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên 
chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc ban hành Quy định bố nhiệm, bố nhiệm lại, miễn nhiệm, 
từ chức, luân chuyển, kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, 
trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

Thực hiện nội dung Công văn số 523/UBND-NV ngày 27/10/2014 của 
UBND huyện về việc phê duyệt nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học;

UBND HUYỆN KRÔNG ANA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ nội dung làm việc giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana
với Đảng ủy xã Băng ADrênh và cấp ủy chi bộ trường THCS Băng Adrênh về công
tác nhân sự;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ,



QUYẼT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hoà,

Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Băng Adrênh;

Chức vụ bổ nhiệm lại : Hiệu trưởng trường THCS Băng Adrênh;

Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015;

Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hoà có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng 
quy chế của ngành.

Điều 3. Thủ trưởng các đon vị, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
-  UBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Phòng TC-KH huyện (bc);
- Đảng ủy, ƯBND xã Băng ADrênh;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư, TCCB.

Thái Văn Tài



UBND HUYỆN KRÔNG ANA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập^ Tụ do - Hạnh phúc

Số: 1440/QĐ-GDĐT Krông Ana, ngày 24 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
về việc bổ nhiệm lại cán bộ quán lý trường học

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA
•  •  •

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2005 và Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 
25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-ƯBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh 
Đắk Lắk về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên 
chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Chủ tịch ƯBND 
huyện Krông Ana về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
từ chức, luân chuyển, kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, 
trường mâu giáo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

Thực hiện nội dung Công văn số 523/UBND-NV ngày 27/10/2014 của 
UBND huyện về việc phê duyệt nhân sự bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trưomg học;

Căn cứ nội dung làm việc giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tCrông Ana
với Đảng ủy xã Dur Kmăl và cấp ủy chi bộ trường Mầu giáo Hoa Pơ Lang về công
tác nhân sự;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Nhẫn,

Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầu giáo Hoa Pơ Lang;

Chức vụ bổ nhiệm lại : Hiệu trưởng trường Mầu giáo Hoa Pơ Lang;

Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2014;

Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Nhẫn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo 
đúng quy chế của ngành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Phòng TC-KH huyện (bc);
- Đảng ủỵ, UBND xã Dur Kmăl;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư, TCCB.

Thái Văn Tài



UBND HUYỆN KRÔNG ANA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/QĐ-GDĐT Krông Ana, ngày 26 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc bố nhiệm lại cán bộ quản lý trường học 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA

Căn cứ Luật Giáo dục sổ 38/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2005 và Luật Giáo dục sổ 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 
25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh 
Đắk Lấk về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên 
chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
từ chức, luân chuyển, kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, 
trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

Thực hiện nội dung Công văn sổ 523/UBND-NV ngày 27/10/2014 của 
UBND huyện về việc phê duyệt nhân sự bo nhiệm lại cán bộ quản lý trường học;

Căn cứ nội dung làm việc giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana
với Đảng ủy xã Ea Bông và cấp ủy chi bộ trường THCS Tô Hiệu về công tác nhân
sự;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ,



QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Quách Văn Hải,

Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiệu;

Chức vụ bổ nhiệm lại : Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiệu;

Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015;

Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ông Quách Văn Hải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng 
quy chế của ngành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Phòng TC-KH huyện (bc);
- Đảng ủy, UBND xã Ea Bông;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư, TCCB.

Thái Văn Tài



U B N D  HUYỆN KRÔNG ANA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PH Ò N G GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/QĐ-GDĐT Krông Ana, ngày 26 thảng 01 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
v ề việc bố nhiệm lại cán bộ quán lý trưòng học 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
14/6/2005 và Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 
25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Điều lệ trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh 
Đắk Lắk về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-ƯBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên 
chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-ƯBND ngày 21/01/2013 của Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
từ chức luân chuyển, kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, 
trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

Thực hiện nội dung Công văn số 523/ƯBND-NV ngày 27/10/2014 của 
UBND huyện về việc phê duyệt nhân sự bố nhiệm lại cán bộ quản lý trường học;

Căn cứ nội dung làm việc giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana 
với Đảng ủy Thị trấn Buôn Trấp và cấp ủy chi bộ trường THCS Buôn Trấp về công 
tác nhân sự;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Trương Văn Kiên,

Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Buôn Trấp;

Chức vụ bổ nhiệm lại : Hiệu trưởng trường THCS Buôn Trấp;

Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015;

Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ông Trương Văn Kiên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng 
quy chế của ngành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
-  ƯBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Phòng TC-KH huyện (bc);
- Đảng ủy, UBND Thị trấn Buôn Trấp;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư, TCCB.

TRỤONG PHÒNG

Thái Văn Tài



ƯBND HUYỆN KRÒNG ANA CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠO Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: 296/QĐ-GDĐT Krông Ana, ngày 04 tháng 5 năm 2015

QƯYÉT ĐỊNH
Vê việc bô nhiêm lai cán bộ quan lý trường học 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/ỌH11 được Quốc hội’ thông qua ngày 
14/6/2005 và Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 
25/11/2009 sửa đối, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Điêu lệ trường Trung học co sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành;

Căn cử Quyết định số 30/2012/QĐ-ƯBND ngày 07/8/2012 của UBND tính 
Đăk Lăk vê ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định sổ 554/QĐ-ƯBND ngày 05/3/2012 cua Chủ tịch UBND 
huyện Krông Ana về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tố chức và biên 
chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Chu tịch ƯBND 
huyện Krông Ana vê việc ban hành Quy định bô nhiệm, bô nhiệm lại, miễn nhiệm, 
từ chức, luân chuyên, kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, 
trường mâu giáo, trường tiếu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

Thực hiện nội dung Công văn số 523/UBND-NV ngày 27/10/2014 cúa 
ƯBND huyện vê việc phê duyệt nhân sự bô nhiệm lại cán bộ quan lý trường học;

Căn cứ nội dung làm việc giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana
với Đảng ủy xã Drây Sáp và cấp ủy chi bộ trường TH Hà Huy Tập về công tác
nhân sự;

Xét trình độ, năng lực của cán bộ,
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Tuyết Loan,

Chức vụ: Hiệu trưởng trường TH Hà Huy Tập;

Chức vụ bổ nhiệm lại: Hiệu trưởng trường TH Hà Huy Tập;

Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2015;

Được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loancó trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo 
đúng quy chế của ngành.

Điều 3. Thủ trưởng các đon vị, các bộ phận liên quan và cá nhân có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. r

Nơi nhận:
- UBND huyện (bc);
- Phòng Nội vụ huyện (bc);
- Phòng TC-KH huyện (bc);
- Đảng ủy, UBND xã Drây Sáp;
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư, TCCB.


