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    THÔNG BÁO
Về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Kỳ tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển 
dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh trúng 
tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 
2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi qua đường bưu điện thông báo trúng tuyển 
đến các thí sinh có tên trong danh sách.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, thí sinh trúng 
tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ:
a) Bản sao có chứng thực các 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).

b) 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).

c) Bản kê quá trình đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp, 
tính đến tháng 12/2021 (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).

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: Thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần (từ ngày 29/12/2021 đến hết 

ngày 28/01/2022), trong giờ hành chính.
- Địa điểm nộp hồ sơ:
+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào UBND các huyện, thị xã, thành 

phố: nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nơi thí 
sinh đăng ký dự tuyển.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào Sở Giáo dục và Đào tạo: nộp hồ sơ 
tại Sở Giáo dục và Đào tạo, số 08 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.



Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để thí sinh được biết và thực hiện đầy 
đủ, đúng thời gian quy định. Nếu thí sinh 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 sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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