
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cà Mau, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 trong các đơn vị 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

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 16/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh 

Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 

trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 trong các đơn vị 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 16/BC-HĐTD ngày 11/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 trong các đơn vị 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 trong các đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ thông báo công khai kết quả tuyển dụng viên 

chức và thực hiện các quy trình để hoàn thiện công tác tuyển dụng viên chức theo 

quy định. 

Điều 3. Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 và ông (bà) 

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

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luận 
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