
 

 

 
 

 
 

 

 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN 

CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC 

       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-HĐXT   Sầm Sơn, ngày 08  tháng 6 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Thu hồ sơ thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức ngành giáo dục  

thành phố Sầm Sơn năm 2020 

 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về 

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

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập; Công văn số 596/UBND-THKH ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Thanh 

Hoá về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

thuộc UBND thành phố Sầm Sơn; Công văn số 7260/UBND-THKH ngày 05/6/2020 

về việc giải quyết đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn; Phương án số 576/PA-

UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố về việc tuyển dụng viên chức ngành 

giáo dục thành phố Sầm Sơn; Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 29 /4/2020 của 

Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn về việc kiện toàn Hội đồng xét tuyển viên chức 

ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn. 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn thông báo 

thu hồ sơ thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020. Cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần hồ sơ: 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang 

công tác. 

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 

ngày tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ. 

- Bản sao Giấy khai sinh. 

- Bản phô tô văn bằng, chứng chỉ đăng ký dự tuyển có chứng thực. 

- Bản phô tô chứng minh nhân dân có chứng thực. 

- Bản phô tô sổ bảo hiểm xã hội (gồm các tờ rời tính đến thời điểm hiện nay) 

có chứng thực (nếu có). 
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- Bản phô tô hợp đồng lao động đã ký với các cơ quan, đơn vị công tác trước 

khi được tuyển dụng (nếu có). 

2. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 09/6/2020 đến hết ngày 12/6/2020, trong 

giờ hành chính. 

3. Địa điểm thu hồ sơ: Phòng Nội vụ, UBND thành phố Sầm Sơn. 

Địa chỉ: Số 06, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

Hội đồng xét tuyển thông báo đề các thí sinh có tên trong Danh sách dự kiến 

thí sinh trúng tuyển biết và thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh dự kiến trúng tuyển; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố ; 

- Lưu: HĐXT. Hiên. 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Bùi Quốc Đạt 
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