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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận viên chức đối với ông Lê Thiên Minh 

----------------------- 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA 

 

Căn cứ Quyết định số 4006/QĐ-UBND, ngày 11/12/2008 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ - UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế 

và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định 

số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2017;  

Căn cứ công văn số 1985/SNV-CCVC ngày 06/8/2021 của Sở Nội vụ về 

việc thống nhất với đề nghị của Sở khoa học và công nghệ tiếp nhận viên chức từ 

tỉnh ngoài về công tác tại Trung tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao Khoa học 

và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại Trung tâm Thông 

tin Ứng dụng Chuyển giao Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ 

đối với: 

Ông: Lê Thiên Minh, sinh ngày 20/10/1978; 

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công nghệ thực phẩm; Thạc sĩ Công 

nghệ Sinh học; Tiến sĩ Công nghệ sinh học; 

Được tuyển dụng vào viên chức theo Quyết định số 203/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 24/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm 

phân bón Quốc Gia, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Vị trí việc làm sau khi được tiếp nhận: Viên chức nghiên cứu, ứng dụng 

chuyển giao khoa học công nghệ và an toàn bức xạ thuộc Phòng nghiên cứu triển 

khai KH&CN, Trung tâm Thông tin- Ứng dụng- Chuyển giao KH&CN. 
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Điều 2. Ông Lê Thiên Minh được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp kỹ sư 

(hạng III), mã số V.05.02.07, hưởng lương bậc 7; hệ số 4,32. 

Thời điểm nâng lương lần sau tính từ ngày 01/8/2020. 

Giao Giám đốc Trung tâm Thông tin- Ứng dụng- Chuyển giao Khoa học và 

Công nghệ ký hợp đồng làm việc và quản lý, sử dụng viên chức theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin- Ứng dụng- Chuyển 

giao KH&CN, các phòng, đơn vị có liên quan và ông Lê Thiên Minh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VP, VT. 

               GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

            

         Nguyễn Ngọc Túy 
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