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THÔNG BÁO  

Kết quả trúng tuyển và rà soát văn bằng và hướng dẫn hợp đồng lao động đối 

với viên chức trúng tuyển ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc 

 

Căn cứ Quyết định số  2507/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo thuộc UBND huyện Ngọc Lặc; Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 

30/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc về việc tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo. 

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc thông báo cho các ông, bà đã trúng tuyển 

kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2020, cụ 

thể như sau: 

1. Kết quả trúng tuyển (có danh sách kèm theo) 

Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc 

được công khai trên Đài truyền thanh của huyện; đăng tải trên trang thông tin điện tử 

huyện; UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong huyện và niêm 

yết tại trụ sở UBND huyện. 

2. Thời gian, địa điểm rà soát văn bằng chứng chỉ, hướng dẫn hợp đồng 

lao động 

* Thời gian:   

- Đối với thí sinh trúng tuyển mới: Từ 7h 30 phút ngày 03/7/2020 

- Đối với thí sinh trúng tuyển đang hợp đồng: Từ 7h 30 phút ngày 04/7/2020. 

- Địa điểm:  tại Trung tâm Hội nghị huyện. 

Lưu ý: Các thí sinh đến mang theo CMND hoặc căn cước công dân; Bản 

chính văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc để xem 

xét, đối chiếu. 

Trên đây là Thông báo kết quả trúng tuyển và kế hoạch rà soát văn bằng 

chứng chỉ, hướng dẫn hợp đồng lao động,UBND huyện Ngọc Lặc thông báo để các 

đơn vị và thí sinh biết./.  
 
 

Nơi nhận:                                                                                                           

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đài truyền thanh, truyền hình huyện; 

- UBND các xã, thị trấn trong huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp GD trong huyện; 

- Lưu: VT, HĐXT. 

KT. CHỦ TỊCH  

                     PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Phạm Văn Đạt  
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