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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 

trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

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

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

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh 

Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 

trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 

trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SGDĐT ngày 16/01/2023 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 

trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo công nhận kết quả trúng 

tuyển viên chức năm 2022 trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (có 
danh sách kèm theo).  

I. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

1. Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày 17/01/2023, người trúng tuyển phải 

đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm:  

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định 

hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng 
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văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở 

Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.  

II. Ký hợp đồng làm việc và nhận việc 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định tuyển dụng cho người trúng 

tuyển và đơn vị sử dụng viên chức biết, thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên 

chức. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, 

người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị mà mình trúng tuyển ký hợp 

đồng làm việc và nhận việc. 

3. Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng 

làm việc và nhận việc trong thời hạn theo quy định trên thì người đứng đầu đơn vị 

sử dụng viên chức đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

III. Mẫu hợp đồng làm việc 

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác 

định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ 

đủ 12 tháng đến 60 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo đến các đơn vị trực 
thuộc, người trúng tuyển viên chức biết và thực hiện (kèm theo các văn bản có liên 
quan)./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Website Sở GD&ĐT (t/b); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- TS trúng tuyển (qua địa chỉ và email);  

- Lưu: HS tuyển dụng năm 2022. 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Lê Hoàng Dự 
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