
   UBND HUYỆN HÀ TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  06/TB-HĐTD                  Hà Trung, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Về danh sách thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo 

  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Ban 

hành Quy chế tổ chức 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 Công văn số 17334/UBND-THKH ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Hà Trung; 

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện Hà 

Trung về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học năm 2022;  

 Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 04/02/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;  

Theo báo cáo số 04/BC-BKTPĐKDT ngày 14/02/2023 của Ban kiểm tra Phiếu 

đăng ký dự tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tuyển dụng 

thông báo danh sách 02 thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển 

viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; lý do: không đảm bảo trình độ đào tạo. 

(có danh sách kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh tham gia dự tuyển được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                           KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

- Sở Nội vụ (b/c);                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

- Các trường học trong huyện; 

- UBND các xã, thị trấn trong huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, TTTT&DL  

(Cổng thông tin điện tử huyện); 

- Lưu: HĐTD. 

 

 

         

                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

        Hoàng Văn Long 



DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY VĂN HÓA) 

(Kèm theo báo cáo số 06/TB-HĐTD ngày 17/02/2023 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

đào tạo 

Vị trí đăng ký  

xét tuyển 

Đối tượng 

ưu tiên  
Ghi chú 

01 Phạm Thị Hoa Lộc 01/9/1981 Nữ kinh Cao đẳng 
Giáo dục tiểu 

học 

Giáo viên tiểu 

học 
  

 Không 

đảm bảo 

trình độ 

đào tạo 

(trong danh sách có 01 người) 



DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MỸ THUẬT) 

 (Kèm theo báo cáo số 06/TB-HĐTD ngày 17/02/2023 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

đào tạo 

Vị trí đăng ký  

xét tuyển 

Đối tượng ưu 

tiên  
Ghi chú 

01 Nguyễn Thu Phương 01/10/1978 Nữ Kinh 
Cử nhân 

cao đẳng 

Sư phạm Mỹ 

thuật 

Giáo viên Tiểu học 

dạy Mỹ thuật 
  

 Không 

đảm bảo 

trình độ 

đào tạo 

(trong danh sách có 01 người) 
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