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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP 

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 140/2017/NĐ-CP ngày 

05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 

sắc, cán bộ khoa học trẻ; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 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, thi 

nâng ngạch công chức, thi 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 Văn bản số 5520/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh về 

tuyển dụng giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1670/KH-SGDĐT ngày 01/9/2021 của Sở GDĐT về 

việc tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại trường THPT Chuyên năm 2021 theo 

Nghị định 140/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-SGDĐT ngày 29/10/2021 của Sở GDĐT về 

việc phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP; 

Hội đồng tuyển dụng thông báo quả tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại 

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP với các nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Danh sách kết quả tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP (có danh sách kèm theo). 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức, Cán bộ) 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); 

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

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. 
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Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 

đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng 

thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển 

dụng tiếp theo. 

Mọi thắc mắc đề nghị các thí sinh liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ 

chức, Cán bộ) theo số điện thoại di động: 091.82.86.008) để được giải đáp./. 
 

Nơi nhận: 

- Danh sách thí sinh; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Nguyễn Quốc Anh 
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DANH SÁCH 

Kết quả tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP 

 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTD ngày        /      /2021 của HĐTD) 

 

TT 

 

Số báo 

danh 

Họ tên Ngày sinh 
Điểm phỏng 

vấn 
Kết quả 

1 01 Thái Thanh Thanh 24/3/1999 82,3 Trúng tuyển 
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