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Kỳ Anh, ngày 31 tháng12 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;số 161/2019/NĐ-CP ngày 

29/11/2019 về việc 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 công lập; 

các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 về Hướng dẫn 

tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với 

viên chức; số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về sửa đổi bổ sung một số quy 

định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 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 4915/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc công nhận kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển giáo viên 

tiểu học năm 2019. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo: 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển giáo viên tiểu học năm 2019; cụ thể như 

sau: 

 - Số thí sinh được vào vòng 2 xét tuyển là: 157 (Tiếng Anh: 70 thí sinh, Văn 

hóa: 57 thí sinh, Thể dục: 30 thí sinh); 

- Số thí sinh tham dự phỏng vấn là:145(Tiếng Anh: 64 thí sinh, Văn hóa: 54 

thí sinh, Thể dục: 27 thí sinh); 

- Số thí sinh vắng mặt không tham dự phỏng vấn: 12(Tiếng Anh: 06 thí sinh, 

Văn hóa: 03 thí sinh, Thể dục: 03 thí sinh); 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 

2.Thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên tiểu học năm 2019 nộp 

bổ sung hồ sơ và xuất trình hồ sơ gốc gồm: Các văn bằng chứng chỉ, kết quả học 

tập, giấy tờ ưu tiên (nếu có)...trực tiếp phòng Nội vụ huyện để đối chiếu hoàn thiện 

hồ sơ theo đúng quy định. 

Thời gian đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ từ ngày 03/01/2020 đến hết ngày 

04/01/2020, tại Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh (địa chỉ: thôn Đồng Phú, xã Kỳ 

Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trong giờ hành chính. 

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 

UBND huyện phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 



đúng quy định thì Chủ tịch UBND huyện sẽ có quyết định hủy kết quả trúng tuyển 

và có văn bản báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành chuyên môn. 

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, địa 

chỉ: www.kyanh.gov.vn; trang thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ 

Anh, địa chỉ: kyanh.edu.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công 

huyện, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Ủy ban nhân dân thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan và thí sinh 

được biết. Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ theo số điện thoại: 03293.721.163 

hoặc 02393.966.979 trong giờ hành chính./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ Hà Tĩnh; 

- Sở GD&ĐTHà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban giám sát; 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang thông tin điện tử huyện (để thông báo); 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 

Gửi văn bản giấy + điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Hoàn 

 

 

http://www.kyanh.gov.vn/
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