
SO GIAO DUC VA DAO TAO 

THANH PHÓNO CHÍ MINII 
TRUONG THPT LE QUY DON 

CONG HÓA XÅ HOI CHÚ NGH*A VIET NAM 

Doe lap-Ty do Hanh phúc 

So: . QD-LQD Thanh pho lHo Chi Minh, ngay 13 tháng 9 n�m 20022 

QUYET DINH 
Ve viçe cong nhân kêt quà tuyên dung 

ky tuyên dung viên ehúre näm hoc 2022 - 2023 

HIeU TRU'ÖNG TRUONG THPT LË QUÝ DÓN 
Cm ct rovér dinh só 301-1/QD-GDÐT-TC ngiy 11 tháimg 03 nam 2014 cua So Gido 

dtue va Dio tQo vé ban hànlh Quy che to chic và hoat döng cia Trrong THPT Le Quý Don. 

Can cu Nghi dinh só 115/2020/NÐ-CP ngày 25 tháng 9 n�m 2020 cua Chinh phi quy 
dinh ve unèn dung. sir dung và quan lý vièn chrc; 

Can cu Thong tr so 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 n�m 2020 cua BÙ Noi vu ban 

hanh Quv chë tó chirc thi uyên, xét tuyen cong chirc viên chic, thi náng ngach công chrc, 
thi hode xét thäng h¡ng chrc danh nghe nglhiep viên chirc; NÙi quy thi tuvén, xét tuvën cong 
chirc. vien chtc, thi nang ngach công chnrc, thi ho�c xét th�ng hang chirc danh nghe nghiep 
vien chic: 

C�n cu Quyêt dinh só 09/0Ð-LOÐ ngày 16 tháng 7 n�m 2022 cua Trrong THPT Le 
Qu' Don vë thành lâp HÙi �ông tuyên dung viên chirc n�m hoc 2022-2023; 

Theo dê nghË cua HÙi �óng tuyên dung viên chirc tai To trinh só 119 ngày 12 tháng 9 
nam 2022. 

QUYET ÐINH: 
Dieu 1. Công nhn kêt quå tuyên dång ký tuyên dung viên chúe n�m hoe 2022-2023 dôi 

VOi 22 truong hop có tên trong danh sách dinh kem. 

Dieu 2. Quyêt dËnh này có hiçu lre kê tië ngày ký ban hành. 

Dieu 3. HÙi dông tuyên dång vien chre. Ban Giám sát và cáe dng. bà có tên tai Dièul 
chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này./. 

AO T Noi nhan: 

Nhu Diêu3 
- Luu: VT. 

Tau N TRUÖNG TRUÖNG o 
TRUNG HOC PHO THONG 

LE QUY DON 

a Hïu Th¡ch 


