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   Mường Khương, ngày     tháng 7 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp nhận, thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển  

viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 2950/UBND-NC ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương thông báo kết quả tiếp nhận, thẩm 
định Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 1. Tổng số thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 06 thí sinh. 

 * Tổng số thí sinh đủ điều kiện (Đạt vòng 1), tham gia dự tuyển (Vòng 2): 

03 thí sinh, trong đó: 

 - Giáo viên Tiểu học: 02 thí sinh (Giáo viên Tin học) 

 - Giáo viên Trung học cơ sở: 01 thí sinh (Giáo viên Toán) 

(Có danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển kèm theo)  

* Tổng số thí sinh không đủ điều kiện (Không đạt vòng 1): 03 thí sinh, trong 
đó: 

- Giáo viên Tiểu học dạy các môn: 02 thí sinh. 

 - Giáo viên Trung học cơ sở: 01 thí sinh (Giáo viên Tiếng Anh). 

 Lý do: Các thí sinh mới hoàn thành chương trình đào tạo, chưa được cấp 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

(Có danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự tuyển kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và thi tuyển 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương sẽ thông báo lịch tổ chức ôn tập 

(nếu có) và lịch thi đối với 03 thí sinh đủ điều kiện dự thi khi có Văn bảo thông 
báo của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. 

* Lưu ý: Thí sinh tự kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân trong danh sách, kịp 

thời phản ánh những sai sót (nếu có) về UBND huyện Mường Khương (qua Phòng 

Nội vụ); điện thoại liên hệ: 02143.881.248. 



 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh Lào Cai cho phép 03 thí sinh mới 

hoàn thành chương trình đào tạo (có Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào 
tạo, bảng kết quả học tập) nhưng chưa được cấp Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận tốt nghiệp tạm thời được tham gia dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo năm 2022. 

 Thông báo này được công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Mường 

Khương và niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 (Thông báo này thay cho Thông báo số 140/TB-UBND ngày 22/7/2022 của 

UBND huyện Mường Khương về việc thông báo kết quả tiếp nhận, thẩm định 
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022)  
 

Nơi nhận:                                                            
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện;  
- Ban Tổ chức Huyện ủy; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Phòng GD&ĐT huyện;  
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 
- Cổng TTĐT huyện;     
- Lưu: VT, PNV.                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 

 
Lê Ngọc Dương 
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