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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng nhân viên 

 hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 
 

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 các Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

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

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;  

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/11/2013 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức; 

Thực hiện Công văn số 5304/UBND-NC1 ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc tuyển dụng viên chức; Công văn số 8808/UBND-NC1 ngày 29/12/2020 

của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung yêu cầu về trình độ chuyên môn trong 

tuyển dụng viên chức. 

Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển tại Văn bản số 02/HĐXT ngày 

08/02/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng đối với 04 nhân viên hỗ trợ phục vụ 

tại các trường mầm non, cụ thể như sau:  
 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Trình 

độ 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

1 Trần Thị Oanh 11/02/1990 Đại học 5 85 90 

2 Hà Thị Kim Tú 20/10/1995 
Cao 

đẳng 
 70 70 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2012/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


3 
Hoàng Thị Mỹ 

Dung 
07/10/1992 Đại học  65 65 

4 Hoàng Thị Trang 07/02/1989 Đại học  55 55 

 

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo 

dục & đào tạo, Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện thông báo 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử huyện và niêm yết 

tại trụ sở UBND huyện để thí sinh được biết. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Giáo dục & đào tạo, Trưởng phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Truyền 

thông, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục & đào tạo ; 

- TT Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

   - Cổng thông tin điện tử huyện; 

 - Các thí sinh trúng tuyển; 

 - Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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