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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận đối với ông Mai Hải Nam
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh
Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ,
công chức, viên chức và lao động hợp đồng 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 1024/QĐ-SNV ngày 12/10/2021 của Sở Nội vụ về
việc công nhận kết quả xét tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm Công ngh ệ
thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiếp nhận ông Mai Hải Nam.
Sinh ngày: 20/12/1989.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin - Quản trị mạng.
Ngạch: Chuyên viên; mã số ngạch: 01.003.
Hệ số lương: 3,0; bậc 3/9; kể từ ngày 10/01/2021.
Hiện là Chuyên viên công tác tại Hội người mù tỉnh Sơn La.
Đến nhận công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực
thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời gian kể từ ngày 01/11/2021.
Điều 2. Ông Mai Hải Nam được xếp vào chức danh nghề nghiệp Kiểm định
viên công nghệ thông tin hạng III, mã số: V.11.07.18, hệ số lương 3,0; thời gian
tính để nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 10/01/2021.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện ký kết
hợp đồng làm việc với cá nhân, trả lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) cho
ông Mai Hải Nam theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh văn phòng; Phó Chánh thanh tra; Giám đốc Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông; Trưởng, phó các phòng có liên quan và ông Mai
hải Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Hội người mù tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP, HSVC, TR.
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