
 

THÔNG BÁO 

Thu bổ sung hồ sơ dự tuyển giáo viên mầm non năm 2020  
 

Ngày 08/01/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Thông báo số 

04/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 

2020. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 

16/02/2020. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, một số thí sinh dự tuyển ở vị trí giáo 

viên mầm non có trình độ Trung cấp sư phạm mầm non đã có bằng tốt nghiệp 

Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non.   

Để chuẩn bị kiểm tra hồ sơ dự tuyển, thông báo kết quả kiểm tra điều kiện 

tiêu chuẩn của người dự tuyển (vòng 1) và thực hiện quy trình tuyển dụng viên 

chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020; UBND huyện Thạch Thành thông báo 

thu nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng thu bổ sung hồ sơ:  

Số thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 

2020 ở vị trí việc làm giáo viên mầm non; có trình độ Trung cấp sư phạm mầm 

non; hiện nay đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non hoặc Đại học sư 

phạm mầm non. 

Lưu ý: Những thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển ở các vị trí giáo viên mầm 

non có trình độ Cao đẳng sư phạm mầm non hoặc Đại học sư phạm mầm non và 

giáo viên Tiểu học; nhân viên hành chính khác không phải bổ sung hồ sơ. 

2. Hồ sơ nộp bổ sung: Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp và Bảng 

điểm kết quả học tập Cao đẳng sư phạm mầm non hoặc Đại học sư phạm mầm 

non. Mỗi loại 02 bản. 

3. Thời gian, địa điểm thu bổ sung hồ sơ: 

- Thời gian: Từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020 theo giờ hành 

chính các ngày làm việc trong tuần. 

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, 

UBND huyện Thạch Thành. 
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- Số điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Thạch Thành, số điện thoại 0986930803. 

UBND huyện Thạch Thành thông báo để các cá nhân tham gia dự xét tuyển 

được biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT (b/c);  

- TTr Huyện ủy (để b/c); 

- Báo Thanh Hóa (đưa tin); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các xã, thị trấn, các đơn vị trường học (thông báo); 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 

- Cổng thông tin điện tử huyện, TT VHTT&DL (Thông báo 

và đưa tin); 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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