
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Trần Thị Thu Hà 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Trần Thị Thu Hà 

Sinh ngày: 20/04/1986 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Hành chính - Tổng hợp 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Trần Thị Trang 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Trần Thị Trang 

Sinh ngày: 19/05/1986 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Hành chính - Tổng hợp 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Hà 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Nguyễn Thị Hà 

Sinh ngày: 05/01/1986 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Chăm sóc dinh dưỡng (tiếp phẩm, nấu ăn) 

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên 

Mã số: 01.005 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

Sinh ngày: 22/12/1995 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe (Y sỹ đa khoa) 

Chức danh nghề nghiệp: Y sĩ đa khoa 

Mã số: V.08.03.07 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Trần Công Sơn 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Trần Công Sơn 

Sinh ngày: 19/05/1987 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe (Y sỹ đa khoa) 

Chức danh nghề nghiệp: Y sĩ đa khoa 

Mã số: V.08.03.07 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Võ Văn Đô 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Võ Văn Đô 

Sinh ngày: 10/02/1986 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Lao động trị liệu, dạy nghề, dạy văn hóa 

Chức danh nghề nghiệp: Cán sự 

Mã số: 01.004 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Dương Thành Đạt 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Dương Thành Đạt 

Sinh ngày: 01/11/1991 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Tư vấn tâm lý, trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Bùi Thị Hằng 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Bùi Thị Hằng 

Sinh ngày: 05/02/1998 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Công tác xã hội 

Chức danh nghề nghiệp: Công tác xã hội viên 

Mã số: V.09.04.02 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Thế Anh 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn Thế Anh 

Sinh ngày: 03/06/1990 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Quản lý học viên cai nghiện ma túy 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Hữu Hoàng 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn Hữu Hoàng 

Sinh ngày: 08/07/1993 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Quản lý học viên cai nghiện ma túy 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Vương Thành Huy 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Vương Thành Huy 

Sinh ngày: 25/10/1995 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Quản lý học viên cai nghiện ma túy 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Trọng Toán 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn Trọng Toán 

Sinh ngày: 15/02/1979 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Quản lý học viên cai nghiện ma túy 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Trọng Trãi 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn Trọng Trãi 

Sinh ngày: 02/01/1998 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Quản lý học viên cai nghiện ma túy 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Tiến Dũng 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng 

Sinh ngày: 28/09/1980 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần nam 

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên 

Mã số: 01.005 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Lê Thành Đạt 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Lê Thành Đạt 

Sinh ngày: 19/08/1995 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần nam 

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên 

Mã số: 01.005 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Quán 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn Văn Quán 

Sinh ngày: 16/12/1993 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần nam 

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên 

Mã số: 01.005 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Anh 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Nguyễn Thị Anh 

Sinh ngày: 21/12/1983 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần nữ 

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên 

Mã số: 01.005 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Đặng Thị Liên 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Đặng Thị Liên 

Sinh ngày: 02/10/1993 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần nữ 

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên 

Mã số: 01.005 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Lưu Thị Trâm 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Lưu Thị Trâm 

Sinh ngày: 02/05/1989 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

Vị trí việc làm: Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần nữ 

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên 

Mã số: 01.005 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CBGDLĐXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Phan Thị Thùy Hương 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Phan Thị Thùy Hương 

Sinh ngày: 01/12/1993 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Làng trẻ 

em mồ côi Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Chăm sóc trực tiếp đối tượng (Bảo mẫu) 

Chức danh nghề nghiệp: Công tác xã hội viên 

Mã số: V.09.04.02 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Làng trẻ em mồ côi; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Đặng Hữu Vũ 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Đặng Hữu Vũ 

Sinh ngày: 04/07/1995 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội 

Vị trí việc làm: Phục hồi chức năng 

Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ 

Mã số: V.08.01.03 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm Điều dưỡng NCC&BTXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Lài 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Nguyễn Thị Lài 

Sinh ngày: 15/10/1986 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội 

Vị trí việc làm: Chăm sóc trực tiếp đối tượng 

Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên công tác xã hội 

Mã số: V.09.04.03 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm Điều dưỡng NCC&BTXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Đình Tứ 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn Đình Tứ 

Sinh ngày: 10/07/1992 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tư vấn, GDNN và phục hồi chức năng 

cho người khuyết tật 

Vị trí việc làm: Công tác xã hội 

Chức danh nghề nghiệp: Công tác xã hội viên 

Mã số: V.09.04.02 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CTXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Trần Thị Hồng Ngọc 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Trần Thị Hồng Ngọc 

Sinh ngày: 25/12/1994 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tư vấn, GDNN và phục hồi chức năng 

cho người khuyết tật 

Vị trí việc làm: Quản lý huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CTXH; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Hoa Hồng 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Nguyễn Thị Hoa Hồng 

Sinh ngày: 20/10/1982 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Vị trí việc làm: Hành chính, tổng hợp 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm DVVL; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Lương Lê Tuấn Anh 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Lương Lê Tuấn Anh 

Sinh ngày: 28/11/1997 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Vị trí việc làm: Bảo hiểm thất nghiệp 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm DVVL; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Anh Đào 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Nguyễn Thị Anh Đào 

Sinh ngày: 30/12/1988 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Vị trí việc làm: Bảo hiểm thất nghiệp 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm DVVL; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Lê Thị Phương Thanh 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Lê Thị Phương Thanh 

Sinh ngày: 19/02/1992 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Vị trí việc làm: Đào tạo 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm DVVL; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Trịnh Thị Ngọc Ánh 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Trịnh Thị Ngọc Ánh 

Sinh ngày: 25/06/1989 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Vị trí việc làm: Kế toán 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm DVVL; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Hồ Anh Tú 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Hồ Anh Tú 

Sinh ngày: 20/06/1983 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Vị trí việc làm: Công nghệ thông tin 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm DVVL; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Trần Phi Vương 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Trần Phi Vương 

Sinh ngày: 08/09/1992 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN dạy nghề Chăn nuôi Thú y 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên GDNN lý thuyết 

Mã số: V.09.02.07 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp nghề; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Dương Hữu Hùng 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Dương Hữu Hùng 

Sinh ngày: 10/10/1984 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động 

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên 

Mã số: 01.003 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp nghề; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thanh 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh 

Sinh ngày: 06/03/1990 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Kế toán 

Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên 

Mã số: 06.031 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp nghề; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn  Trọng Tuấn 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn  Trọng Tuấn 

Sinh ngày: 28/10/1986 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN dạy nghề Kỹ thuật xây dựng 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên GDNN lý thuyết 

Mã số: V.09.02.07 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp nghề; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Phan Thị Vân 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Phan Thị Vân 

Sinh ngày: 12/04/1981 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN dạy nhóm nghề Thương mại - Du lịch 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên GDNN lý thuyết 

Mã số: V.09.02.07 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp nghề; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Dịu 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Hoàng Thị Dịu 

Sinh ngày: 26/08/1984 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học phổ thông dạy môn Địa lý 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THPT 

Mã số: V.07.05.15 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp nghề; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Sinh ngày: 15/10/1984 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học phổ thông dạy môn Toán 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THPT 

Mã số: V.07.05.15 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp nghề; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Hồ Thị Thu Hoài 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Hồ Thị Thu Hoài 

Sinh ngày: 17/03/1985 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN dạy nghề May thời trang 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên GDNN thực hành 

Mã số: V.09.02.09 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp kỹ nghệ; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Ông Phạm Duy Hải 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Ông Phạm Duy Hải 

Sinh ngày: 13/9/1981 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN dạy nghề vận hành máy thi công nền 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên GDNN thực hành 

Mã số: V.09.02.09 

Yêu cầu Ông đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ 

phận Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập, đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Ông phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp kỹ nghệ; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 



 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 603/TB-SLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Nga 

 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Điều 67, 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 11368/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên 

chức năm 2020. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo: 

1. Bà Hoàng Thị Nga 

Sinh ngày: 05/09/1978 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, tại đơn vị: Trường 

Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh 

Vị trí việc làm: Giáo viên GDNN dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên GDNN thực hành 

Mã số: V.09.02.09 

Yêu cầu Bà đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp bộ phận 

Tổ chức cán bộ) xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 

đối tượng ưu tiên và phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định (thời gian: trong giờ hành chính, từ 

ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, Bà phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để ông/bà được biết và 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trường Trung cấp kỹ nghệ; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu VT, VP, HĐXT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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