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THÔNG BÁO
Về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên
chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển huyện Tây Giang năm 2022
Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức giáo
viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển huyện Tây Giang năm 2022 .
Phòng Nội vụ huyện thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo
viên và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử
tuyển huyện Tây Giang năm 2022, cụ thể như sau:
1. Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên đối với sinh
viên cử tuyển huyện Tây Giang năm 2022
Gồm có 25 thí sinh và có danh sách cụ thể đính kèm.
2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển phải
hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và nộp về Phòng Nội vụ huyện, cụ thể như sau:
- 01 bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
- 01 bản sao giấy khai sinh.
- Bản gốc và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập
theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên
trong tuyển dụng viên chức (nếu có): Bằng trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp
chuyên môn và bảng điểm kết quả học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở
đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục
và Đào tạo công nhận.
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (Lưu ý: Thời hạn
cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 15 ngày kể từ khi tiếp nhận
hồ sơ).
- Bản kê quá trình đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp,
tính đến tháng 07/2022 (đối với thí sinh đã có thời gian hợp đồng lao động có
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được bố trí làm việc theo đúng ngành nghề đào
tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm).
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ: Giờ hành chính các ngày thứ Năm, thứ Sáu hằng
tuần (từ ngày 05/8/2022 đến hết ngày 04/9/2022).
- Địa điểm nộp: Phòng Nội vụ huyện Tây Giang.

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến
hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển thì phải làm đơn đề nghị được gia hạn trước khi kết
thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển gửi đến Phòng Nội vụ. Thời gian gia
hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời gian hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển
theo quy định.
- Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển
theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự
tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không
đúng quy định thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy
định và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên
phương tiện thông tin đại chúng hoặc cổng thông tin điện tử của huyện và không
tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Phòng Nội vụ huyện thông báo để thí sinh được biết và thực hiện đầy
đủ, đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- UBND các xã;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Thí sinh trúng tuyển;
- Lưu: VT.
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