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THÔNG BÁO
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường trung học phổ
thông chuyên và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ dự tuyển của người có kết
quả trúng tuyển viên chức
───────────────────

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập.
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng
đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2016 của Bộ Nội vụ
sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội
vụ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung
một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức,
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-SNV ngày 14/7/2020 của Sở Nội vụ về việc
công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường trung học phổ thông chuyên
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Sở GDĐT thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường
trung học phổ thông chuyên và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ dự tuyển của
người có kết quả trúng tuyển viên chức như sau:
1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường trung học phổ thông
chuyên:
(Đính kèm danh sách kết quả xét tuyển viên chức kèm theo Quyết định số
106/QĐ-SNV ngày 14/7/2020 của Sở Nội vụ)
2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển:
Người có kết quả trúng tuyển phải đến Sở GDĐT để xuất trình bản chính các
văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển
dụng và bổ sung các hồ sơ sau:
- Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có dán ảnh và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã,
phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú trong thời hạn 01 tháng, tính đến ngày
nộp hồ sơ dự tuyển;

2
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ
quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện
được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định hiện hành của ngành y tế;
- Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Thời gian xuất trình và bổ sung hồ sơ: chậm nhất ngày 22/7/2020.
3. Nhận quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc:
- Sau khi hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nêu trên, người có kết quả trúng tuyển đến
Sở GDĐT để nhận quyết định tuyển dụng viên chức vào ngày 28/7/2020.
- Sau khi nhận quyết định tuyển dụng viên chức, người trúng tuyển đến trình
diện, ký hợp đồng làm việc lần đầu với người đứng đầu đơn vị được trúng tuyển và
thực hiện chế độ tập sự theo quy định.
Trường hợp người có kết quả trúng tuyển không thực hiện đúng theo các yêu
cầu và thời gian quy định nêu trên, Sở GDĐT sẽ không giải quyết những thắc mắc,
khiếu nại về sau.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Đồng Tháp, Số 6,
đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; số điện
thoại 02773852012./.
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