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   Hương Khê, ngày 22 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xem xét bổ sung thí sinh trúng tuyển đối với kỳ tuyển dụng viên 

chức giáo dục năm học 2021-2022 huyện Hƣơng Khê 

 

Căn cứ Quy định tại Khoản 4, Điều 18, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức; 

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện: Quyết định số 11429/QĐ-

UBND ngày 28/10/2021 về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức giáo 

dục năm học 2021-2022; Quyết định số 12384/QĐ-UBND ngày 6/12/2021 về 

việc huỷ kết quả trúng tuyển viên chức đối với 02 thí sinh không đến hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng đối với vị trí dự tuyển giáo viên Văn hoá Tiểu học. 

UBND huyện Hương Khê thông báo đối với các thí sinh dự tuyển giáo 

viên Tiểu học hạng III giảng dạy môn Văn hoá năm học 2021-2022 (có danh 

sách kèm theo), trực tiếp UBND huyện Hương Khê (qua Phòng Nội vụ) để được 

hướng dẫn, xem xét, quyết định việc bổ sung kết quả trúng tuyển. Thời gian bắt 

đầu từ ngày 23/12/2021 đến hết ngày 27/12/2021. Nếu quá thời hạn trên, các thí 

sinh nêu trên không trực tiếp Phòng Nội vụ xem như không có nguyện vọng.  

Giao Phòng Nội vụ hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh đủ 

điều kiện trúng tuyển bổ sung, tham mưu UBND huyện quyết định tuyển dụng 

và bố trí công tác theo quy định. 

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

Khê, Trung tâm hành chính công huyện và niêm yết tại Trụ sở UBND huyện 

Hương Khê, Hà Tĩnh. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo các thí sinh biết, thực hiện./.  

Nơi nhận:                 
 - Sở Nội vụ; 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

 - Ban Tổ chức Huyện uỷ; 

 - Các phòng: Nội vụ, GD-ĐT; 

 - Trung tâm VH-TT huyện; 

 - Cổng thông tin điện tử huyện; 

 - Thí sinh theo danh sách; 

 - Lưu: VT, NV. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

        Ngô Xuân Ninh 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		ubhuongkhe@hatinh.gov.vn
	2021-12-22T14:39:26+0700


		ubhuongkhe@hatinh.gov.vn
	2021-12-22T14:40:12+0700




