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THÔNG BÁO   

Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành Quy chế 

tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

Căn cứ Công văn số 17335/UBND-THKH ngày 21/11/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh; 

Căn cứ Quyết định số 111 /QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện 

Lang Chánh về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Lang Chánh;  

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:  

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng được UBND tỉnh chấp thuận kế hoạch 

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 17335/UBND-

THKH ngày 21/11/2022: 56 người. 

Trong đó:  

- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 12 người. 

- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 44 người, trong đó: 

+ Giáo viên Văn hóa: 28 người; 

+ Giáo viên Tin học: 08 người; 

+ Giáo viên Tiếng Anh: 08 người. 

2. Tổng số người triệu tập tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2: 39 người 
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- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 28 người. 

- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 11 người, trong đó: 

+ Giáo viên Văn hóa: 06 người; 

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 người; 

+ Giáo viên Tin học: 02 người. 

3. Tổng số người có mặt tham gia sát hạch (phỏng vấn): 33 người 

Cụ thể: 

- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 22 người. 

- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 11 người, trong đó: 

+ Giáo viên Văn hóa: 06 người; 

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 người; 

           + Giáo viên Tin học: 02 người. 

4. Kết quả điểm kiểm tra sát hạch, điểm xét tuyển của thí sinh tham dự 

kiểm tra sát hạch vòng 2: 

- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 22 người. 

- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 11 người, trong đó: 

+ Giáo viên Văn hóa: 06 người; 

+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 người; 

+ Giáo viên Tin học: 02 người. 

 (Có danh sách kèm theo). 

Trên đây là thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

thuộc UBND huyện Lang Chánh. Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Lang Chánh 

thông báo để các ông, bà đã tham dự kiểm tra sát hạch (phỏng vấn), kỳ xét tuyển viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại huyện Lang Chánh và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                           
- Sở Nội vụ (b/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Thành viên Hội đồng xét tuyển; 
- Các thí sinh tham dự phỏng vấn (để th/h); 
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và  
Du lịch (đưa tin); 
- Trang thông tin điện tử của huyện (đăng tin); 
- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

  Phạm Văn Tuấn 
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