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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức năm học 2021 -2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở GD&ĐT 

Đồng Nai về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm học 2021 -2022. 

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thông báo kết quả công nhận trúng tuyển viên 

chức và một số vấn đề liên quan như sau: 

1. Kết quả (Danh sách đính kèm) được niêm yết tại bảng tin, website của Trường. 

2. Kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, Ông (bà) phải đến Trường 

THPT Nguyễn Hữu Cảnh gặp trực tiếp Ông Ngô Xuân Sơn – PHT (Sđt: 0909383022) trong 

giờ hành chính để nộp hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

-  Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng 

nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

-  Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

3. Ông Ngô Xuân Sơn – PHT và Ông Lục Kim Thuyên – TKHĐ có trách nhiệm 

kiểm tra, hoàn tất hồ sơ theo quy định hiện hành và báo cáo cho Hiệu trưởng. Đồng thời, 

tham mưu công tác ra quyết định và hợp đồng tuyển dụng./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; 

- Viên chức và người lao động toàn trường; 

- Niêm yết bảng tin, website; 

- Lưu: VT, TKHĐ. 
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