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THÔNG BÁO 

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Như Xuân năm 2021. Để việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng các quy 

định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện Như Xuân thông báo và yêu cầu các 

ông, bà đã trúng tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021, thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm: 

- Bản “Sơ yếu lý lịch viên chức” tự thuật theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành 

kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV;  có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong vòng 06 tháng (Có mẫu đính kèm). 

- Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp (riêng phiếu Lý lịch tư 

pháp nộp bổ sung trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo). 

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử 

dụng theo quy định của pháp luật. 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực. 

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng của viên chức theo vị trí tuyển dụng, như: bảng điểm, văn bằng, chứng 

chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi 

dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

- Bản sao các hợp đồng làm việc có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật (đối với các trường hợp là giáo viên hợp đồng 

theo vị trí việc làm giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các trường mầm 



non trên địa bàn huyện Như Xuân trước ngày 31/12/2015 theo Quyết định 

60/2011/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ ; Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ và hợp đồng được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận). 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng: 

- Thời gian nộp hồ sơ:  Chậm nhất ngày 19/01/2021.  

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ, UBND huyện Như Xuân ( Địa 

chỉ: Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Chủ tịch UBND huyện Như Xuân thông báo để các ông (bà) đã trúng tuyển 

viên chức ngành giáo dục huyện Như Xuân và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các ông(bà) trúng tuyển viên chức 

 ngành GD&ĐT năm 2021; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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