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THÔNG BÁO   

Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo  

huyện Bá Thước năm 2021 

 
 

 

Căn cứ công văn số 3435/SNV-CCVC ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Bá Thước. 

 Quyết định số 5904/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Bá Thước về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng 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 thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng đối với viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 như sau: 

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Bá Thước năm 2021: 56 người (Có danh sách thí sinh trúng tuyển 

kèm theo) 

2. Thí sinh trúng tuyển thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thời gian 

hoàn thiện hồ sơ 30 ngày, kể từ ngày 05/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022. 

Thành phần hồ sơ gồm: 

 a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng ghi kết quả học tập theo yêu cầu của 

vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) (Thí sinh mang 

theo bản chính để đối chiếu). Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với 

yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại 

ngữ, tin học. 

 b) Phiếu lý lịch tư pháp. 

 Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc 

bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 

tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng. 
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 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước 

năm 2021 thông báo đến các thí sinh dự tuyển, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

được biết./. 

Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Giám sát xét tuyển;         

- Thành viên HĐXT;    

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Trang thông tin điện tử huyện;                                                                   

- Lưu: HĐXT, (L.20b). 
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