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THÔNG BÁO
Về việc ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức
các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021
Thực hiện Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch
UBND huyện Cẩm thủy về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành
các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021, ngày 27 /12/2021 Chủ tịch UBND
huyện Cẩm Thủy đã ký, ban hành Quyết định tuyển dụng 32 viên chức ngành Giáo
dục và Đào tạo năm 2021; Quyết định số:3507/QĐ-UBN ngày 28/12/2021 của
Chủ tịch UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp; Quyết định 3508/QĐ-UBND ngà 28/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức
Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch; Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày
28/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp –Giáo
dục thường xuyên .http://camthuy.thanhhoa.gov.vn/).
Trong đó:
- Giáo viên tiểu học: 32 người (bao gồm: 28 Giáo viên văn hóa tiểu học, 04
Giáo viên Tin học tiểu học).
- Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch:03 người;
- Viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –GDTX :03 người;
-Viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 04 người.
Để việc tuyển dụng viên chức đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định có
liên quan hiện hành của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo và
yêu cầu 43 ông, bà đã trúng tuyển viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp của huyện ,
đến tại Phòng Nội vụ huyện Cẩm Thủy để tiến hành ký kết hợp đồng làm việc.
Thời gian cụ thể như sau:
- Những người trúng tuyển giáo viên tiểu học: Ngày 04/01/2022

- Những người trúng tuyển Viên chức Trung tâm dịch vụ NN, Trung tâm
giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên; Trung tâm Văn hóa thể thao và du
lịch ngày 05/01/2022
Lưu ý:
- Đối với các trường hợp trúng tuyển mà không phải thực hiện thời gian tập
sự theo quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BGD ĐT ngày 24/12/2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đến ký kết hợp đồng làm việc cần mang theo
bản sao có chứng thực sổ bảo hiểm xã hội và các loại hồ sơ, tài liệu có liên quan
đến việc không phải thực hiện chế độ tập sự.
Vậy Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo để các ông, bà đã trúng
tuyển viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp huyện Cẩm thủy năm 2021 và các tổ
chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các ông, bà đã trúng tuyển giáo viên năm 2022;
- Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và ĐT tỉnh Thanh Hóa;

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tổ chức HU;
- Các phòng: Nội vụ, Giáo dục và ĐT;TTDVNN,
TTVHTT và TT; TTGDNN –GDTX.
- BBT website Cẩm Thủy;
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