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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên Tiểu học  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG 

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 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện 
Thanh Chương về việc công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên Tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện 
Thanh Chương về việc hủy kết quả trúng tuyển giáo viên Tiểu học; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên Tiểu học đối với: 
Bà Phan Thị Hồng Nhung, sinh ngày: 10/01/1992. 

Số báo danh: TA12; Vị trí dự tuyển: Giáo viên tiếng Anh. 
Điểm ưu tiên: 0 
Điểm phỏng vấn: 69, Tổng điểm: 69. 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả công khai trên Cổng 
thông tin điện tử của huyện và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn 

bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông 
báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến UBND huyện Thanh Chương để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục và 
Đào tạo; Thành viên Hội đồng tuyển dụng giáo viên Tiểu học; Thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị liên quan và bà Phan Thị Hồng Nhung căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

   - Như Điều 3;                                                                                                                                                                                               

   -  Lưu: VT, NV.                                                                
 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Trình Văn Nhã 
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