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THÔNG BÁO
Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức
ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Căn cứ Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị
xã Điện Bàn năm 2021;
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn
năm 2021 Thông báo:
1. Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện
Bàn năm 2021 đối với 721 thí sinh, trong đó có 193 thí sinh đạt và 528 thí sinh
không đạt (Có danh sách kèm theo).
2. Người trúng tuyển kỳ tuyển dụng hoàn thiện các hồ sơ liên quan:
- Văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của
vị trí dự tuyển (có chứng thực và kèm theo bản gốc để đối chiếu); trường hợp văn
bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch
thuật sang tiếng Việt;
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4x6cm, có xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;
- Trường hợp thí sinh trúng tuyển viên chức có thời gian công tác có đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc làm những công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với
yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, thì nộp thêm bản sao các giấy tờ liên
quan được cấp có thẩm quyền chứng thực, như: quyết định hợp đồng, quyết định
phân công nhiệm vụ,.... và bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan
BHXH cùng cấp.
Hồ sơ tuyển dụng của thí sinh phải được hoàn thiện và nộp về Phòng Giáo
dục & Đào tạo thị xã đến 17h00 ngày 26/01/2021 (trừ thứ 7, chủ nhật);
Lưu ý: Hồ sơ được đựng trong túi bằng bì cứng, ngoài bì ghi rõ thông tin cá
nhân và danh mục các giấy tờ nộp.
3. 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
sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định thì Hội đồng tuyển
dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và báo cáo UBND thị xã
xem xét, hủy kết quả trúng tuyển theo quy định./.

4. Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thị xã
http://dienban.quangnam.gov.vn, mục Thông báo (Thí sinh trúng tuyển có gửi
Thông báo riêng gửi theo địa chỉ đã ghi trong bì).
Trên đây là Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và
Đào tạo năm 2021 thị xã Điện Bàn.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Q.Nam (b/c);
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);
- Sở GD&ĐT (b/c);
- Thị ủy (b/c);
- Cổng thông tin điện tử thị xã;
- Hội đồng TDVC;
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng VC;
- Kênh điều hành ngành GD&ĐT thị xã;
- Lưu: VT, HĐTDVC, Hanv.
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