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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính nội dung Điều 2, Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 

28/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

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; 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 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

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 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SKHCN ngày 24/02/2020 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 

của Sở Khoa học và Công nghệ; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đính chính nội dung Điều 2, Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 

28/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức với nội 

dung cụ thể như sau: 

Tại Điều 2, Quyết định đã ghi: Ông Nguyễn Khánh Toàn thực hiện chế độ 

tập sự 12 tháng và được hưởng 85% lương bậc 2, hệ số 2,67 của chức danh nghề 

nghiệp Kỹ sư (hạng III), mã số V.05.02.07. Ngoài ra còn được hưởng các khoản 

phụ cấp khác (nếu có) theo quy định hiện hành 



2 

 

 

Nay đính chính lại: Ông Nguyễn Khánh Toàn thực hiện chế độ tập sự 12 

tháng và được hưởng 100% lương bậc 2, hệ số 2,67 của chức danh nghề nghiệp Kỹ 

sư (hạng III), mã số V.05.02.07. Ngoài ra còn được hưởng các khoản phụ cấp khác 

(nếu có) theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 

28/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ giữ nguyên không thay đổi. Quyết 

định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Khánh Toàn được truy lĩnh chế 

độ có liên quan theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, phát triển 

khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm và ông Nguyễn Khánh 

Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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