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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch 

phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Văn bản số 4848/UBND-NC1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về 

tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022; ngày 14/9/2021, UBND huyện 

ban hành Quyết định số 10618/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức giáo dục năm học 2021- 2022. 

Sau khi xem xét Báo cáo của Hội đồng tuyển dụng tại Văn bản số 03/HĐTD 

ngày 29/9/2021 về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển. UBND huyện thông 

báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch 

phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 như sau: Tổng số có 

124 phiếu đăng ký dự tuyển, trong đó đủ điều kiện có 113 người, không đủ điều 

kiện 11 người. Cụ thể: 

1) Số thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia vòng 2 là 113 thí sinh.  

- Vị trí việc làm giáo viên mầm non 40 thí sinh. 

- Vị trí việc làm giáo viên tiểu học 73 thí sinh, trong đó: 

+ Giáo viên văn hoá tiểu học 39 thí sinh; 

+ Giáo viên Tiếng anh tiểu học 18 thí sinh; 

+ Giáo viên Thể dục tiểu học 08 thí sinh. 

+ Giáo viên Mỹ thuật tiểu học 4 thí sinh. 

+ Giáo viên Tin học tiểu học 4 thí sinh 

2) Số thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia vòng 2: 11 thí sinh.  

- Vị trí việc làm giáo viên mầm non 01 thí sinh. 

- Vị trí việc làm giáo viên tiểu học 10, trong đó: 

+ Giáo viên Tiếng anh tiểu học 08 thí sinh; 

+ Giáo viên Tin học tiểu học 2 thí sinh 

    (Có danh sách kèm theo). 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Hương Khê, 

địa chỉ: www.huongkhe.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm hành 

chính công huyện, Trung tâm giao dịch một cửa UBND các xã, thị trấn./. 

 
Nơi nhận: 
 - Sở Nội vụ;  

 - Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

 - Trung tâm VH - TT huyện;  

 - Cổng TTĐT huyện; 

 - Ban Giám sát huyện; 

 - Phòng GD-ĐT; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Hội đồng TDVCGD; 

 - Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

 - Lưu: VT, NV. 
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