
 

 

UBND HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

HĐXT VIÊN CHỨC HUYỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20 /TB-HĐXT Thường Xuân, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

 

TH NG   O 

Kết quả phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân năm 2022 

 

 Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Thường Xuân về về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân năm 2022. Hội đồng xét tuyển 

viên chức huyện thông báo kết quả điểm phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên 

chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân, gồm các nội dung sau: 

   1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 28 người. 

   2. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 36 người. 

   3. Số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: 36 người. 

4. Số thí sinh tham gia phỏng vấn, sát hạch Vòng 2: 32 người. 

  5. Số thí sinh không tham gia phỏng vấn, sát hạch Vòng 2: 04 người. 

  6. Số thí sinh đạt yêu cầu Vòng 2 (Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở 

lên): 29 người. 

  7. Số thí sinh không đạt yêu cầu Vòng 2 (Bao gồm cả thí sinh không tham 

gia phỏng vấn): 07 người. 

  8. Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 27 người. 

8.1. Vị trí Giáo viên Mầm non: 06 người. 

8.2. Vị trí Giáo viên Văn hóa tiểu học: 15 người. 

8.3. Vị trí Giáo viên Tiếng anh tiểu học: 04 người. 

8.4. Vị trí Giáo viên Mỹ thuật tiểu học: 01 người. 

8.5. Ví trí Giáo viên Toán (Trung tâm GDNN-DGTX): 01 người. 

(Có kết quả và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kèm theo) 

 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân thông 

báo để các thí sinh được biết và thực hiện./.   

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên HĐ XTVC; 

- Ban giám sát kỳ xét tuyển; 

- Ban kiểm tra, sát hạch; 

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu HĐXTVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH U ND HUYỆN 

Nguyễn Thành Lương 
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