
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND     Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức 

làm giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

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

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

tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 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; Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-

UBND ngày 07/6/2017; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2043/SNV-CCVC 

ngày 30/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển 04 viên chức làm giáo viên trường 

THPT chuyên Lam Sơn, cụ thể như sau:   

- Giáo viên Toán:  01 người 

- Giáo viên Địa lý:  01 người 

- Giáo viên tiếng Anh:  01 người 

- Giáo viên Vật lý:  01 người 

(Có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tuyển dụng, 

ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào 

tạo, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận:                         
- Như Điều 3 QĐ;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Quyền 
 

   



 

 

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC  

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Vị trí  

trúng tuyển 

1 Lê Thị Huyền 19/5/1995 
Đại học sư phạm 

Toán 
Giáo viên THPT 

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/5/1996 
Đại học sư phạm 

Vật lý 
Giáo viên THPT 

3 Lưu Cẩm Hà 29/5/1997 
Đại học sư phạm 

Tiếng anh 
Giáo viên THPT 

4 Lê Tố Uyên 21/3/1994 
Đại học sư phạm 

Địa lý 
Giáo viên THPT 

Danh sách này gồm có 04 người./. 
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