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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Sầm Sơn năm 2021 

  
                  Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4497/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND thành 

phố Sầm sơn về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Sầm Sơn năm 2021; Thông báo số 5588/TB-UBND ngày 16/11/2021 của UBND 

thành phố Sầm Sơn về Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Sầm Sơn năm 2021; Quyết định số 8087/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của 

UBND thành phố Sầm Sơn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn năm 2021. 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm 

Sơn báo cáo kết quả tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Sầm 

Sơn năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Các bước quy trình thực hiện. 

- Công khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo: 

Ngày 23/9/2021; 

- Thông báo tuyển dụng và thu phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 

16/11/2021 đến hết ngày 16/12/2021; 

- Thành lập Hội đồng xét tuyển: Ngày 18/12/2021; 

- Thành lập Ban Giám sát: Ngày 18/12/2021; 

- Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: 19/12/2021; 

- Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự Vòng 2: Ngày 

27/12/2021; 

- Báo cáo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: Ngày 29/12/2021; 

- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2: 

Ngày 29/12/2021; 

- Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2: Ngày 

31/12/2021; 

- Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng xét tuyển: Ngày 

31/12/2021; 

- Thông báo nội dung ôn tập: Ngày 04/01/2022; 



- Thông báo thay đổi địa điểm phỏng vấn: Ngày 11/01/2022; 

- Thông báo phòng phỏng vấn, số báo danh, ca thi: Ngày 13/01/2022; 

- Thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch: 14/01/2022; 

- Tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy kỳ xét tuyển: Ngày 14/01/2022; 

- Tổ chức phỏng vấn: Ngày 15/01/2022; 

- Tổng hợp điểm phỏng vấn: Ngày 17/01/2022; 

2. Kết quả xét tuyển. 

- Số thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2: 176; 

- Số thí sinh tham dự phỏng vấn Vòng 2: 151 (vắng mặt 25 thí sinh) 

- Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 64 thí sinh, gồm: 

  Vị trí Giáo viên Mầm non: 13; 

+ Vị trí Giáo viên Văn hóa Tiểu h c: 30; 

  Vị trí Giáo viên Toán THCS: 03; 

  Vị trí Giáo viên Toán THPT (Trung tâm GDNN-GDTX): 01; 

  Vị trí Giáo viên Sinh h c THCS: 09; 

  Vị trí Giáo viên Lịch sử THCS: 03; 

  Vị trí Giáo viên Thể dục THCS:  03; 

  Vị trí Giáo viên Tin h c THCS:  02; 

(Có bảng tổng hợp kết quả điểm phỏng theo Phụ lục 01 và Danh sách thí 

sinh dự kiến trúng tuyển theo Phụ lục 02 kèm theo) 

Hội đồng xét tuyển báo cáo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn năm 2021, đề nghị Chủ tịch UBND thành 

phố xem xét, quyết định công nhận./. 
 

Nơi nhận: 
- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Ban Giám sát ; 

- Lưu: VT, HĐXT. 
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