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    Thanh Hoá,  ngày 09 tháng 11 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc  

tại Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá 
 

 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT THANH HOÁ 

 

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 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập;  

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế 

và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 

số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số: 545/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của các sở, cơ 

quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 

trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-LHH, ngày 22/10/2020 của Chủ tịch Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa về việc công nhận kết quả xét 

tuyển viên chức năm 2020; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-68-2000-nd-cp-thuc-hien-che-do-hop-dong-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-47047.aspx


Căn cứ Công văn số 2339/SNV-CCVC ngày 05/11/2020 của Sở Nội vụ về 

việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức thuộc Liên hiệp các hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thanh Hoá; 

Theo đề nghị của ông Tổng Thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thanh Hoá,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Cơ quan Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá đối với 04 thí sinh (Có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2: Giao Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá 

căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tham mưu các quyết 

định tuyển dụng, xếp ngạch, bậc, hệ số lương đối với viên chức; ký hợp đồng làm 

việc và quản lý, sử dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật. 

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

Ông Tổng Thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá; các 

ông (bà) có tên trong danh sách ở Điều 1 và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH  

- Như Điều 3 QĐ;                                                                                                                                                              

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực LHH;                                                                                (Đã ký) 
- Hội đồng xét tuyển viên chức LHH; 

- Trang thông tin điện tử LHH; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                                         

           

                                                                                         Nguyễn Văn Phát    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI 

CƠ QUAN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ 

 (Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-LHH ngày 09 tháng 11 năm 2020  

của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa) 
 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí việc làm trúng tuyển Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Liên 07/8/1985 
Đại học chuyên 

ngành kế toán 

Chuyên viên Ban KHCN, 

Tư vấn phản biện và giám 

định xã hội. 

 

2 Lê Thị Linh Mai 18/7/1993 

Đại học chuyên 

ngành Kinh tế 

phát triển 

Chuyên viên Ban Thông 

tin phổ biến kiến thức 
 

3 Lê Xuân Dũng 16/10/1965 

Đại học chuyên 

ngành Lâm nghiệp 

tổng hợp 

Chuyên viên Văn phòng  

4 Đỗ Thị Út 25/7/1970 
Trung cấp Văn 

thư – Lưu trữ 
Văn thư kiêm thủ quỹ  

 


