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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh và kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký 

tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 
 

Thực hiện Phương án số 02/PA-UBND ngày 07/01/2020 và Phương án số 

163/PA-UBND ngày 05/10/2020 sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung trong Phương 

án số 02/PA-UBND ngày 07/01/2020 của UBND huyện Thạch Thành về việc tuyển 

dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020; 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo 

yêu cầu của vị trí việc làm của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

ngành giáo dục và đào tạo năm 2020. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo 

dục và đào tạo năm 2020 huyện Thạch Thành thông báo:  

1. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển. 

Tổng số người đăng ký dự tuyển vòng 1: 271 người; số người có đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn tại vòng 2: 271 người; số người không đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn tại vòng 2: 0 (có các Danh sách kèm 

theo). Cụ thể như sau:  

1.1. Vị trí giáo viên mầm non:  

- Tổng số người đăng ký dự tuyển: 211 người. 

- Tổng số người đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn được tham gia phỏng vấn 

tại vòng 2: 211 người. 

- Tổng số người không được tham gia phỏng vấn tại vòng 2: 0 người. 

1.2. Vị trí giáo viên văn hóa tiểu học: 

- Tổng số người đăng ký dự tuyển: 35 người. 

- Tổng số người đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn được tham gia phỏng vấn 

tại vòng 2: 35 người. 

- Tổng số người không được tham gia phỏng vấn tại vòng 2: 0 người. 

1.3. Vị trí giáo viên Thư viện- Thiết bị tiểu học:  

- Tổng số người đăng ký dự tuyển: 25 người. 
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- Tổng số người đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn được tham gia xét tuyển 

tại vòng 2: 25 người. 

- Tổng số người không được tham gia phỏng vấn tại vòng 2: 0 người. 

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 niêm 

yết danh sách tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, 

UBND huyện Thạch Thành và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử 

huyện Thạch Thành (thachthanh.thanhhoa.gov.vn). Đồng thời thông báo đến 

UBND các xã, thị trấn; các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa 

bàn huyện để thông báo cho các thí sinh được biết và thực hiện. 

3. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 yêu 

cầu các thí sinh có tên trong danh sách nêu trên kiểm tra, đối chiếu lại các thông 

tin cá nhân; nếu có thông tin cần đính chính, thì phản ánh và liên hệ với Hội đồng 

tuyển dụng (Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thạch Thành, số điện thoại 0986930803) để thống nhất đối chiếu, kiểm tra và điều 

chỉnh trước khi xét tuyển vòng 2. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đã đăng ký dự xét tuyển viên 

chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh đã đăng ký dự xét tuyển; 

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (để b/c);  

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường MN, TH, TH&THCS, THCS; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, NV. 

   KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     Nguyễn Đình Tam 
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