
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 118/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 26  tháng 8 năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; 

Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 2019 

 

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Thực hiện nội dung Thông báo số 91/TB-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ 

tịch UBND huyện Tràng Định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập năm 2019; 

 Căn cứ kết quả họp xét hồ sơ thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Biên bản họp xét ngày 19/8/2019; 

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH THÔNG BÁO: 

 1. Danh sách, phiếu đăng ký của thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 

tuyển viên chức năm 2019: 76 phiếu: 

- Chuyên ngành Sư phạm Toán học (Toán – Lý): 05 phiếu; 

- Chuyên ngành Sư phạm Hóa học (Hóa – Sinh): 06 phiếu; 

- Chuyên ngành Sư phạm Toán học (Toán – Tin): 01 phiếu; 

- Chuyên ngành Sư phạm Tin học (Bậc Tiểu học): 01 phiếu; 

- Chuyên ngành Sư phạm Tiếng anh (Bậc Tiểu học): 01 phiếu; 

- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học: 17 phiếu; 

- Chuyên ngành Giáo dục Mầm non: 44 phiếu; 

- Chuyên ngành Thư viện thông tin: 01 phiếu. 

 2. Danh sách, phiếu đăng ký của thí sinh không đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự tuyển viên chức năm 2019: 07 phiếu: 

- Chuyên ngành Sư phạm Toán học (Toán – Lý): 01 phiếu đăng ký dự 

tuyển có chứng chỉ Tin học B cấp ngày 17/8/2016; 

 - Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học: 01 phiếu đăng ký dự tuyển thiếu chức 

chỉ Ngoại ngữ; 



- Chuyên ngành Giáo dục Mầm non: 05 phiếu: 

+ 01 phiếu đăng ký dự tuyển có chứng chỉ Tin học B cấp ngày 17/8/2016; 

+ 01 phiếu thiếu chứng chỉ ngoại ngữ; 

+ 01 phiếu thiếu chứng chỉ tin học và và chứng chỉ Tiếng anh B cấp ngày 

18/01/2018; 

+ 01 phiếu chứng chỉ Tiếng anh A cấp ngày 21/6/2018; 

+ 01 phiếu chứng chỉ Tiếng anh B cấp ngày 13/7/2018. 

              (Có danh sách cụ thể kèm theo thông báo này). 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Sở Nội vụ (b/c);                                                                
- TT Huyện uỷ (b/c);   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên HĐTD; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định; 

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu: VT, Hồ sơ TD. 
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Lý Văn Lâm 

 
 

     

   

                                                                

 

 

 


