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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển của các Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành  

Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm 2022  

 
 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ nội vụ về  

việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng 

viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các trường học 

ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2022; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xét tuyển của các trường, 

cụ thể như sau: 

1. Kết quả trúng tuyển: có 13 thí sinh trúng tuyển/14 chỉ tiêu. 

(Chi tiết kèm theo Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các 

trường học ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2022) 

2. Nhiệm vụ của các trường học có tổ chức xét tuyển  

-Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin 

điện tử của đơn vị và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn 

bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung 

thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến đơn vị để hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng. 
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- Các đơn vị có tổ chức xét tuyển tiến hành các thủ tục có liên quan theo 

quy định hiện hành đến thí sinh trúng tuyển, sau khi cá nhân hoàn tất hồ sơ dự 

tuyển và các cơ sở đào tạo có liên quan có kết quả xác minh văn bằng, chứng 

chỉ đảm bảo theo quy định. 

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng viên chức báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban 

nhân dân thành phố để có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo. 

Trên đây là Thông báo kết quả xét tuyển của các Hội đồng tuyển dụng 

viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2022./. 
 

 

  Nơi nhận:  
- UBND thành phố (b/c); 

- Phòng Nội vụ thành phố; 
- TT Văn hóa TT và TT TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT; 

- LĐ Phòng GDĐT; 

- Website Phòng GDĐT; 
- Lưu: VP, TCCB. 
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             Trần Thị Hường  
  














