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Quảng Xương, ngày      tháng    năm 2020 
  

THÔNG BÁO 

Kết quả dự kiến ngƣời trúng tuyển; đối chiếu hồ sơ  

đối với ngƣời dự kiến trúng tuyển, tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục huyện Quảng Xƣơng năm 2020 
 

 

 Căn cứ Công văn số 16617/UBND-KHTH ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 

huyện Quảng Xương;  

 Căn cứ Phương án số 10/PA-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện Quảng 

Xương về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Quảng Xương năm 2020;  

 Căn cứ kết quả xét tuyển tại báo cáo số 14/BC-HĐTD ngày 25/5/2020 của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020; 

Thông báo số 454/TB-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện về kết quả kiểm 

tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020.  

 UBND huyện Quảng Xương thông báo kết quả dự kiến người trúng tuyển; 

lịch đối chiếu hồ sơ đối với người dự kiến trúng tuyển để chuẩn bị cho việc lập hồ 

sơ đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương 

năm 2020 như sau: 
 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch: 361 người; có 

mặt dự kiểm tra sát hạch: 349; vắng:12. 
 

2. Dự kiến số thí sinh trúng tuyển. 

2.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 197 người. 

2.2. Dự kiến số lượng và danh sách người trúng tuyển: 196 người (có danh 

sách kèm theo). 

Ở chỉ tiêu cuối cùng (197) do có 5 thí sinh có số điểm bằng nhau (70 điểm) 

nên để Hội đồng tuyển dụng viên chức có cơ sở tham mưu cho Chủ tịch UBND 

huyện xét chọn 01 thí sinh trúng tuyển trong số 05 thí sinh có số điểm bằng nhau, 

ngoài việc nộp các hồ sơ là các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm học tập theo quy 

định về UBND huyện (qua phòng Nội vụ), đề nghị các thí sinh nộp thêm các văn 

bản xác minh sau đây (nếu có): 

- Giấy xác nhận thời gian tham gia giảng dạy tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn huyện (có bảng chi trả lương và hợp đồng thuê, khoán kèm theo). 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách 

- Bằng khen, giấy khen về thành tích giảng dạy 

- Xác nhận thời gian tham gia đóng Bảo hiểm xã hội 

Thời gian 5 thí sinh có số điểm bằng nhau nộp hồ sơ về UBND huyện chậm 

nhất ngày 03/6/2020. 

3. Đối chiếu hồ sơ đối với số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 

3.1. Hồ sơ nộp về Phòng Nội vụ. 



- Thí sinh dự kiến trúng tuyển nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ bao gồm các văn 

bản sau: 

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ (mẫu gửi kèm thống báo này và có bản 

mềm trên cổng thông điện tử huyện Quảng Xương). 

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học hoặc tương 

đương và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có 

văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang 

tiếng Việt. 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 

được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; 

+ Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên: Con thương binh, con liệt 

sỹ, con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam, hợp 

đồng theo Quyết định 60 hoặc Nghị định 06/2018 của Chính phủ, người dân tộc 

thiểu số...(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 

+ 02 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. 

 Lưu ý: Hồ sơ đựng trong phong bì, bên ngoài ghi đầy đủ các thông tin về số 

lượng thành phần có trong hồ sơ. 

3.2. Lƣu ý. 

Để có cơ sở đối chiếu, Phòng Nội vụ tạm thu: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, 

chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ, Hợp đồng lao động theo Quyết định 60 

hoặc hợp đồng theo Nghị định 06/2018 của Chính phủ (bản chính). Sau khi thực 

hiện đối chiếu, xác minh Phòng Nội vụ sẽ trả lại cho các thí sinh. 

4. Thời gian nộp hồ sơ:  Ngày: 04/6/2020 (buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 

phút, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút). 
 

UBND huyện thông báo kết quả dự kiến người trúng tuyển, lịch đối chiếu 

hồ sơ đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển, tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 

huyện Quảng Xương năm 2020 để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, theo dõi 

và thực hiện. Nếu có vấn đề cần giải đáp đề nghị phản ánh về Phòng Nội vụ huyện 

Quảng Xương, số ĐT: 02373.863.402, di động: 0915.145.333 - 0985.711.555 để 

được giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực HU; TT HĐND - UBND; 

- Thành viên Hội đồng 

- Ban giám sát; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Quảng Xương; 

- Trung tâm VHTT, TT và DL; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Chung 
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