
 
 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với  thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển viên 

chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 tại UBND thị xã Điện Bàn 

Căn cứ Quyết định số 7733/UBND ngày 24/8/2020 của UBND thị xã Điện 

Bàn về việc thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển và thẩm định hồ sơ của 

các thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên năm 2020 tại UBND thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển 

viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020. 

Thực hiện Thông báo số 361/TB-SGDĐT ngày 01/3/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Quảng Nam về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng 

tuyển Kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020. 

Để thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển 

Kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 tại UBND thị xã Điện 

Bàn theo đúng quy định, Tổ tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức thông báo về thời 

gian, nội dung và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Thứ năm và Thứ sáu hằng tuần (từ ngày 01/3/2021 

đến hết ngày 30/3/2021), trong giờ hành chính. 

2. Nội dung hồ sơ: Theo Thông báo số 361/TB-SGDĐT ngày 01/3/2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, cụ thể như sau: 

a. Bản chính và bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 

tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên 

trong tuyển dụng viên chức (nếu có); 

b. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (Lưu ý: Thời gian 

cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn 15 

ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ); 

c. Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng theo quy định do cơ quan y tế đủ 

điều kiện được khám sức khỏe cấp; 

d. Bản sao Giấy khai sinh; 

e. Bản sao có chứng thực Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có). 

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ – Phòng GDĐT Điện Bàn, 

khối 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (SĐT: 02353767456) 

Lưu ý: Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 khi nộp hồ sơ. 
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Trên đây là thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh 

trúng tuyển Kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 tại UBND 

thị xã Điện Bàn ./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở GDĐT tỉnh(để b/c);  

- Phòng GDĐT, Phòng Nội vụ (để t/h); 

- Cổng thông tin điện tử UBND, Phòng GDĐT; 

- Các thành viên tổ tiếp nhận; 

- Lưu VT, PGDĐT (Tình). 
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