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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

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 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 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 Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về

việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022;
Căn cứ Công văn số 3451/BCĐ-NC ngày 29/7/2022 của Ban chỉ đạo tuyển dụng

viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện tuyển
dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022;

Căn cứ K ế  h o ạ c h  s ố  1 1 5 / K H - S G D & Đ T  n g à y  0 3 / 6 / 2 0 2 2  c ủ a  S ở  G i á o  d ụ c  v à 
Đ à o   t ạ o   t ỉ n h   L à o   C a i   v ề   v i ệ c   tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông năm 2022;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với 21 thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển
giáo viên THPT năm 2022, cụ thể như sau:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng giáo viên THPT năm 2022 thông báo công khai kết
quả tuyển dụng; gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới thí sinh dự tuyển; hướng
dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện sồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và

Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ

Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/h);
- Sở Nội vụ;
- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

         Dương Bích Nguyệt
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