
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức; tuyển dụng công chức đối 

với các trường hợp đặc biệt và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công 

chức cấp huyện trở lên thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế 

và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;Quyết định 

số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2394/SNV-CCVC ngày 

17/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các 

ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Phạm Anh Giang, sinh ngày 22/3/1971; 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ Khoa học giáo dục; Thạc sĩ Giáo dục học; Cử 

nhân Kế toán; Đại học Ngôn ngữ Anh; Đại học, ngành Toán; 
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Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại 

học Hồng Đức. 

2. Ông Đỗ Thủy, sinh ngày 01/6/1982; 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học ngành Kế toán; 

Chức vụ, đơn vị công tác: Kế toán Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 

Thanh Hóa. 

3. Bà Lê Thị Hà, sinh ngày 28/12/1978; 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ, chuyên ngành Chính trị học; Đại học, ngành 

Chính trị học; 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường THPT Hậu Lộc I, trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Bà Dương Thị Ngọc Tú, sinh ngày 24/6/1981; 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số; Đại học, 

ngành sư phạm Toán; 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường THPT Hàm Rồng, trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phân công công 

tác và quản lý, sử dụng công chức theo quy định hiện hành của pháp luật và phân 

công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức 

của UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại 

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

Nơi nhận:          
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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