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THÔNG BÁO  

Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

 huyện Bá Thước năm 2021 
 
 

Căn cứ Công văn số 13807/UBND-THKH ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước; 

Căn cứ Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Bá Thước về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2021. 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước 

thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển:  

(Có danh sách kèm theo). 

Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước 

được thông báo công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện và niêm 

yết công khai tại trụ sở UBND huyện Bá Thước 

2. Thời hạn thông báo, tiếp nhận giải quyết khiếu nại. 

- Thời hạn: 10 ngày, kể từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 11/12/2021. Hội 

đồng xét tuyển không giải quyết đơn thư khiếu nại sau thời gian trên. 

Lưu ý: Không phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn (Quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức “Không thực hiện việc phúc khảo đối 
với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành”) 

Trên đây là Thông báo kết quả xét tuyển viên chức giáo dục huyện Bá 

Thước năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Bá Thước thông báo để các đơn vị và thí sinh biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                           

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Công thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn trong huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp GD trong huyện; 

- Lưu: VT, HĐXT. 
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