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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển (vòng 2) trong kỳ xét 

tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 
 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

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

việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thị 

nâng ngạch, thị 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 22/2/2022 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 11647/UBND-THKH ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh 

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

Giáo dục và Đào tạo Cẩm Thủy; 

Căn cứ Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ Thanh 

Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 15/9/2022của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục 

và Đào tạo Cẩm Thủy năm 2022; 

Căn cứ biên bản số: 01/BB-BKTP ngày 18/9/2022 của Ban Kiểm tra phiếu 

đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.  

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự tuyển vòng 2 (phỏng vấn), trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục 

và Đào tạo năm 2022,  cụ thể như sau: 

 1. Vị trí giáo viên giáo viên Tiểu học.  
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 Có 03 phiếu: (Lý do: Tại thời điểm xét phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh chưa 

được cấp bằng tốt nghiệp Đại học), cụ thể như sau:  

 + Thí sinh Đào Thị Xuân, sinh ngày 24/4/1989, địa chỉ thường trú: Tổ dân 

phố Đại Đồng, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

 + Thí sinh Bùi Thị Mỹ Linh, sinh ngày 05/01/1997, địa chỉ thường trú: Tổ 

Dân phố Cửa Hà, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; 

 + Thí sinh Phạm Thị Nga, sinh ngày 04/6/1989, địa chỉ thường trú: Tổ Dân 

phố Trường Ngọc, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Vị trí giáo viên Tin học THCS.  

Có 01 phiếu, cụ thể: Thí sinh Phạm Thị Lan, sinh ngày 17/10/1985, địa chỉ 

thường trú: Thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Định, (Lý do: Chỉ có bằng 

Cử nhân Tin học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; nhưng chưa từng 

giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo yêu cầu tại mục 4, Công văn số 

336/BGDDT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

 3. Vị trí giáo viên Tin học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục 

thường xuyên.  

 Có 01 phiếu, cụ thể: Thí sinh Lê Thị Ánh, sinh ngày  10/5/1988, địa chỉ 

thường trú: Khu phố 4, thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Lý do: 

Chuyên ngành Đào tạo không phù hợp với yêu cầu cần tuyển). 

 Hội đồng tuyển dụng thông báo để các ông, bà có tên trên được biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;  

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Thí sinh không đủ điều kiện; 

- BBT website Cẩm Thủy;  
- Lưu: Thư ký HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

                Trần Đức Hùng 
         PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
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