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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát năm 2022  

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 

2022; Văn bản số 3451/BCĐ-NC ngày 29/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng 
viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Bát 
Xát về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát 

năm 2022; Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện Bát 
Xát về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo huyện Bát Xát năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 6249/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện 
Bát Xát về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát 

thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển 

Thí sinh trúng tuyển thuộc chỉ tiêu của huyện Bát Xát: 55 thí sinh.  

(Có Phụ biểu số 01 danh sách cụ thể kèm theo) 

Thí sinh trúng tuyển thuộc chỉ tiêu của huyện Bảo Thắng: 4 thí sinh. 

(Có Phụ biểu số 02 danh sách cụ thể kèm theo)  

Thí sinh trúng tuyển thuộc chỉ tiêu của huyện Mường Khương: 3 thí sinh. 

(Có Phụ biểu số 03 danh sách cụ thể kèm theo)  

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

a) Thành phần hồ sơ: 

Người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn 
thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 
chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu 
ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc 

làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
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Lưu ý: 

- Đối với những người trúng tuyển đã có thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí 

làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ 
trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt 

quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn 12 tháng thì yêu cầu người trúng 
tuyển nộp bổ sung thêm vào hồ sơ tuyển dụng tờ rời hiểm xã hội để làm căn cứ xét 

miễn thời gian tập sự và xếp lương khi tuyển dụng. 

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc 
bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 
tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng 

viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

b) Thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

- Thời gian: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo. 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bát Xát (Bộ phận Tổ chức cán bộ). 

Tổ 4, Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát; điện thoại: 0973. 662. 989. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát 

thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh tham gia dự tuyển được 
biết, thực hiện theo quy định. Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử của huyện Bát Xát, địa chỉ batxat.laocai.gov.vn và niêm yết tại Phòng Nội 
vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBND huyện Bảo Thắng; 
- UBND huyện Mường Khương; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Phòng GD&ĐT huyện; 
- Thí sinh tham gia dự thi; 
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 
- Lưu: VT, GD, NV, HĐTD. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 
 

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Nguyễn Quang Bình 
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