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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT Chuyên 

Hà Tĩnh theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về 

chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học 

trẻ; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

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

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

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 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 26/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Văn bản số 5520/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh về tuyển 

dụng giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1670/KH-SGDĐT ngày 01/9/2021 về việc tuyển dụng giáo 

viên vào làm việc tại trường THPT Chuyên năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP; 

 Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP tại Văn bản số 2129/BC-HĐTD ngày 

26/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành. 

Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng KHTC, Hội đồng tuyển dụng 

giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP, Ban Giám sát; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Giám đốc; các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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Đặng Thị Quỳnh Diệp 
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DANH SÁCH 

Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT  

Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày        /10/2021 của Sở GDĐT) 

 

TT 

 

Số báo 

danh 

Họ tên Ngày sinh 
Điểm phỏng 

vấn 
Kết quả 

1 01 Thái Thanh Thanh 24/3/1999 82,3 Trúng tuyển 
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