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THÔNG BÁO 

V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc 

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

 
 

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; 

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-LHH ngày 09/11/2020 của Chủ tịch Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả trúng 

tuyển viên chức; 

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá thông báo công nhận 

kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá như sau: 

1. Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét 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). 

2. Thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng viên chức 

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 12/11/2020 đến 18/11/2020 (trong 

giờ hành chính). Khi đi nhận quyết định tuyển dụng viên chức, thí sinh mang 

theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng. 

- Địa điểm: Trụ sở Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh 

Hoá, địa chỉ: Số 17 Hạc Thành, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. 

3. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc 

Các thí sinh đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đến ký hợp đồng làm 

việc và nhận việc theo quy định tại Điều 17, Điều 18 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 (thí sinh mang theo văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chứng với thông tin 

trong hồ sơ đăng ký tuyển dụng). 

- Thời gian: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển 

dụng viên chức, thí sinh được tuyển dụng phải đến ký kết hợp đồng làm việc và 

nhận việc (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm: Trụ sở Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh 

Hoá, địa chỉ: Số 17 Hạc Thành, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. 



(Nếu quá thời gian quy định, thí sinh không đến nhận quyết định tuyển 

dụng, ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thanh Hoá sẽ thực hiện quy trình hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển 

viên chức theo quy định của pháp luật).  

Thông báo chi tiết được niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan, trang thông 

tin điện tử Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá và gửi đến thí sinh 

trúng tuyển theo địa chỉ được ghi trên phong bì khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự 

tuyển./. 
  

Nơi nhận:                                                                                KT. CHỦ TỊCH  

- Sở Nội vụ;                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH                                                                
- Thường trực LHH; 

- Các thí sinh trúng tuyển viên chức;                                                               (Đã ký) 
- Trang thông tin điện tử LHH; 

- Lưu VT, VP.                                                                                                         
                                                                           

                                                                                Nguyễn Quốc Uy     
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI 

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

 (Kèm theo Thông báo  số 273/QĐ-LHH ngày 10 tháng 11 năm 2020  

của 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  

 


