
   “Khẩn”  THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ để ban hành quyết định tuyển dụng viên chức  

và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức  

ngành giáo dục năm 2017 tại đơn vị UBND thị xã Điện Bàn 

 ( khóa thi ngày 22/12 đến 23/12/2017)  

 

  

 Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức ngành giáo dục 

năm 2017, khóa thi ngày 22/12-23/12/2017. 

 

Để đảm bảo cho việc ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác 

cho thí sinh trúng tuyển tại đơn vị dự thi UBND thị xã Điện Bàn (có danh sách 187 

thí sinh trúng tuyển kèm theo). UBND thị xã Điện Bàn thông báo về việc nộp hồ sơ 

để kiểm tra và ban hành quyết định tuyển dụng, phân công công tác cho thí sinh trúng 

tuyển kỳ thi viên chức ngành giáo dục năm 2017 tại đơn vị UBND thị xã Điện Bàn 

như sau:  

 

1. Nội dung hồ sơ gồm có: 01 bộ, gồm các hồ sơ sau (tất cả bỏ vô túi bìa cứng 

cỡ 24cm x 32cm).  

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan và kết quả học tập (bảng điểm). 

-  Giấy khai sinh và Chứng minh nhân dân. 

-  Quyết định tuyển dụng hợp đồng lao động (nếu có). 

-  Bản ghi quá trình đóng BHXH (nếu có). 

( tất cả hồ sơ nêu trên phải pho to công chứng). 

-  Bản cam kết về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ đăng ký dự tuyển. (theo 

mẫu gởi kèm). 

- Khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ 

liên quan đã nộp khi đăng ký dự tuyển trước đây để kiểm tra đối chiếu. 

 

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10/4/2018 đến hết ngày 16/4/2018 ( trừ thứ 7, 

chủ nhật). 

 

3. Địa điểm nộp hồ sơ:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn. ( Địa chỉ: 

khối phố 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:  177  /TB-UBND 

  

 Điện Bàn, ngày   11  tháng 4 năm  2018 

 



 

Trên đây là thông báo về việc nộp hồ sơ để kiểm tra và ban hành quyết định 

tuyển dụng, phân công công tác cho thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức ngành giáo 

dục năm 2017 ( khóa thi ngày 22/12 đến 23/12/2017)  tại đơn vị UBND thị xã Điện 

Bàn. Quá thời gian nêu trên, thí sinh nào không đến liên hệ nộp hồ sơ, UBND thị xã 

hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 

 
                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  Nơi nhận:            CHỦ TỊCH  
- Các thi sinh trúng tuyển; 

- Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT thị xã;  

- Các trường MG, TH, THCS; 

- Cổng thông tin UBND thị xã , Phòng GD-ĐT ;  

- Đài Truyền thanh-TH Điện Bàn;               

- Lưu: VT, NV.       
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