
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật viên 

chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/12/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/11/2013 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Nghi Xuân ban hành Quy chế xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 4632/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Nghi Xuân về việc thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên tiểu học năm 

2019; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển giáo viên tiểu học 

năm 2019; 

 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo về việc trúng tuyển giáo 

viên tiểu học tới 30 thí sinh, trong đó 27 thí sinh trúng tuyển tại vị trí việc làm 

Giáo viên văn hóa tiểu học và 03 thí sinh trúng tuyển tại vị trí việc làm Giáo viên 

tin học tiểu học. (Có danh sách kèm theo)  

Yêu cầu các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển thực hiện các nội 

dung sau: 

- Đúng 13 giờ 30 phút ngày 15/01/2020 người trúng tuyển có mặt tại 

phòng họp tầng 3, trụ sở làm việc UBND huyện để nhận quyết định phê duyệt kết 

quả trúng tuyển. 

- Các thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển (Có danh mục kèm theo) về phòng 

Nội vụ huyện trước ngày 17/01/2020. Khi nộp hồ sơ, thí sinh xuất trình bản chính 

và các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của 

vị trí tuyển dụng để đối chiếu. 

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

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

hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển 



sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND huyện ra 

quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển của thí sinh và thực hiện các bước tiếp 

theo theo quy định. 

- Chậm nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng 

người trúng tuyển phải đến ký hợp đồng làm việc tại trường tiểu học đã được bố 

trí. 

- Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định và ký kết hợp 

đồng tuyển dụng người trúng tuyển phải đến nhận việc theo hợp đồng làm việc đã 

được ký kết. 

- Nếu quá thời gian quy định trên người trúng tuyển không đến nhận quyết 

định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, nhận việc theo quy định, Hiệu trưởng 

các trường tiểu học có liên quan có trách nhiệm báo cáo lên Ủy ban nhân dân 

huyện, Ủy ban nhân dân huyện sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của 

pháp luật. 

- Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện có thí sinh trúng 

tuyển thực hiện việc ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển theo quy 

định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo để thí sinh, các cơ quan, đơn 

vị được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, GD-ĐT;  

- Các trường Tiểu học có liên quan; 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, NV.     
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DANH MỤC HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 
(Kèm theo Thông báo số:43/TB-UBND ngày 14/01/2020 của UBND huyện Nghi Xuân)

  

1. 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 dự tuyển. 

2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập 

theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, 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 và phải được Trung tâm công nhận văn 

bằng, Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận.  

3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 

2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe (12 tháng). 

4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức 

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

5. Đối với những thí sinh đã có thời gian công tác đúng vị trí việc làm 

trúng tuyển (Giáo viên văn hóa tiểu học hoặc Giáo viên tin học tiểu học), được 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian công tác đó: Nộp bản sao sổ bảo 

hiểm xã hội kèm theo bản ghi quá trình công tác có đóng bảo hiểm xã hội do cơ 

quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền xác nhận. 

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng./. 
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