UBND TỈNH SƠN LA
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1166/QĐ-SNV

Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận vào làm công chức
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2 020 của
Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của
UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch tiếp
nhận vào làm công chức;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiếp nhận vào làm công chức đối với bà Phạm Thu Hằng, Kế toán,
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền
thông, tỉnh Sơn La, trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí, nhận công tác tại
Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn
La, vị trí việc làm: Quản lý báo chí.
Điều 2. Bà Phạm Thu Hằng được xếp vào ngạch chuyên viên, mã ngạch
01.003; hưởng lương bậc 3, hệ số lương 3,00. Thời gian để tính nâng bậc lương
tiếp theo kể từ ngày 01/10/2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CCVC, Hg07b.
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