
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-UBND    Sa Thầy, ngày         tháng  8  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy đợt 2 năm học 2019 - 2020  

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ; Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 

03/NĐHN-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 

03/2019/TT-BNV, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ 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 công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Sa Thầy đợt 2 năm học 2019 - 2020; 

Căn cứ Báo cáo số 564/BC- HĐTD ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy đợt 2 

năm học 2019 - 2020 về tổng hợp kết quả chấm điểm phỏng vấn vòng 2, kỳ xét 

tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy đợt 2 năm học 2019 

- 2020. 

 Ủy ban nhân huyện Sa Thầy thông báo kết quả xét tuyển và danh sách 

người dự kiến người trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa 

Thầy đợt 2 năm học 2019 - 2020 như sau: 

1. Kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy đợt 2 năm học 2019 - 2020: 

(Có danh sách tổng hợp kèm theo) 

Lưu ý: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy không thực hiện việc phúc khảo 

đối với kết quả phỏng vấn theo quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 2, Nghị định 

161/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ. 

2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện, Phòng 

giáo dục và Đào tạo huyện 
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- Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện; Đăng tải kết 

quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục 

và Đào tạo huyện Sa Thầy đợt 2 năm học 2019 - 2020 lên Trang thông tin điện 

tử huyện Sa Thầy. 

- Trung tâm Văn hóa- Thể thao - Du lịch và Truyển thông huyện: Thông 

báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để các đối tượng tham gia kỳ xét 

tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy đợt 2 năm học 2019 

- 2020 biết. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Niêm yết công khai kết quả xét 

tuyển, và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Sa Thầy đợt 2 năm học 2019 - 2020 tại trụ sở Phòng giáo dục và 

Đào tạo huyện; gửi Thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự 

tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

 Ủy ban nhân huyện Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan biết theo dõi và thực hiện./. 

Nơi nhận : 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (Báo cáo);  

- Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện (T. hiện); 

- Phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT huyện ; 

- Ban giám sát (thực hiện); 

- Ban Kiểm tra sát hạch (thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 (T. hiện); 

- Lưu: VT, HĐTD.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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