
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-CNTT 

V/v thẩm định bổ sung danh sách cán bộ, 

chuyên trách CNTT được hưởng 

 chế độ đặc thù 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

     

 Thực hiện Văn bản số 2347/UBND-PC1 ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc rà soát, lập danh sách bổ sung cán bộ, công chức, viên chức chuyên 

trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà 

soát, lập danh sách bổ sung cán bộ chuyên trách CNTT năm 2020. 

 Để hoàn thiện trình UBND tỉnh, căn cứ Văn bản số 146/TT-HĐND ngày 

13/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh v/v cho ý kiến danh sách cán bộ, công 

chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù từ năm 2020; 

Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh,  Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến thẩm định về danh sách và hồ sơ bổ sung cán 

bộ chuyên trách CNTT đề nghị được hưởng chế độ đặc thù năm 2020, cụ thể có 

06 hồ sơ: 

- Cấp tỉnh: 04 hồ sơ; 

- Cấp huyện: 02 hồ sơ. 

 (Có danh sách và hồ sơ kèm theo) 

 Văn bản đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 11h ngày 

20/4/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 

 



DANH SÁCH 

Bổ sung cán bộ chuyên trách CNTT đề nghị được hưởng chế độ đặc thù 
(Kèm theo Công văn số       /STTTT-CNTT ngày      /4/2020 của Sở TTTT) 

 

A. Công chức có bằng Đại học CNTT không chính quy 

I. Cấp tỉnh 

TT Họ và tên Đơn vị Trình độ CNTT Ghi chú 

1 Dương Thị Thủy 
Trung tâm TT-CB-

TH 

Đại học 

(Hệ tại chức) 
 

2 Đặng Xuân Nam 
Trung tâm TT-CB-

TH 

Đại học 

(Hệ vừa làm vừa học) 
 

3 Nguyễn Tiến Công Sở NN và PTNT 
Đại học 

(Hệ tại chức) 
 

II. Cấp huyện 

TT Họ và tên Đơn vị Trình độ CNTT Ghi chú 

1 Trần Viết Hồng 
UBND huyện Nghi 

Xuân 

Đại học 

(Hệ tại chức) 
 

B. Viên chức, hợp đồng 68 được điều động làm cán bộ chuyên trách CNTT 

I. Cấp tỉnh 

TT Họ và tên Đơn vị Trình độ CNTT Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu Trung Sở Xây dựng 
Đại học 

(Hệ vừa làm vừa học) 

Hợp đồng 

68  

II. Cấp huyện 

TT Họ và tên Đơn vị Trình độ CNTT Ghi chú 

1 Lê Văn Biên 
UBND huyện  

Vũ Quang 

Đại học 

(Hệ vừa làm vừa học) 

Viên chức biệt 

phái về Văn 

phòng UBND 

huyện 
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