
 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2, kỳ tuyển dụng 

viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 

 

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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022; Quyết định số 147/QĐ-

SNV ngày 12/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển 

dụng giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và 

đào tạo huyện Chư Păh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện 

Chư Păh năm 2022. 

Căn cứ báo cáo số 01/BC-BKTP ngày 01/02/2023 của Ban Kiểm tra phiếu kỳ 

tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 về việc báo cáo kết quả 

kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh 

năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 thông báo 

Thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh 

năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng vòng 2, kỳ kỳ tuyển dụng viên 

chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 là 112 thí sinh (có danh sách cụ thể kèm 

theo). 

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức 

giáo viên năm 2022 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh tại địa 

chỉ http://chupah.gialai.gov.vn; Phòng Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: 

https://edu.viettel.vn/pgdchupah và niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Chư Păh. 

3. Căn cứ danh sách tổng hợp, các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng vòng 

2 có trách nhiệm rà soát các thông tin cá nhân của mình trong danh sách. Nếu có sai 
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sót hoặc thắc mắc, đề nghị phản ánh về Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên  

huyện Chư Păh năm 2022 (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 07/3/2023. 

Sau thời gian nêu trên nếu không có thí sinh nào phản ánh thì Hội đồng tuyển dụng 

viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 sẽ sử dụng thông tin trong danh sách, 

hồ sơ để làm căn cứ tuyển dụng. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 thông báo 

đến các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng được biết./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CT, PCT, UV HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Cổng TT điện tử huyện, PGD; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

KT. CHỦ TỊCH 
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Phạm Quang Long 
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