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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tuyển dụng công chức 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

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 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 44/2013/QĐ-UBND ngày 

17/10/2013 ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công 

chức, viên chức; số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; số 1827/QĐ-UBND ngày 

16/4/2021 phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 

theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tuyển dụng bà Trương Thị Hà Phương, sinh ngày 29/5/1998, trình độ 

chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế vào biên chế công chức Sở Thông tin và Truyền 

thông kể từ ngày 04/5/2021. Thời gian tập sự là 12 tháng. 

Điều 2. Bà Trương Thị Hà Phương được tạm xếp ngạch chuyên viên, mã số 

01.003, bậc 1, hệ số 2,34; được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương 

theo hệ số lương hiện hưởng, kể cả thời gian tập sự. Thời gian hưởng phụ cấp tăng 

thêm là 05 năm kể từ ngày 04/5/2021. 

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông có trách nhiệm cử bà Trương Thị Hà Phương tham gia khóa bồi dưỡng quản 

lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ 

nhiệm vào ngạch. Thời gian tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước được tính 

vào thời gian tập sự. 

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng Công chức, 

viên chức Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và bà Trương Thị Hà 

Phương căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 
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