
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CẦN GIUỘC                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TB-UBND                      Cần Giuộc, ngày       tháng  3  năm  2022

THÔNG BÁO
Về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức

sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc, đợt 2 năm 2021

Căn cứ Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam về Luật viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;

Căn cứ Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 
phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND 
tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An; 

Căn cứ Công văn số 3860/SNV-TCBCCCVC ngày 27/10/2021 của Sở Nội 
vụ tỉnh Long An về việc hướng dẫn miễn tập sự và xếp lương người trúng tuyển 
viên chức;   

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND 
huyện Cần Giuộc về việc Công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo 
dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc, đợt 2 năm 2021;

Theo đề nghị tại công văn số 126/PNV-TCCC ngày 04/3/2022 của Phòng 
Nội vụ huyện về việc thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức sự nghiệp 
Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021; tờ trình số 322/TTr-PGDĐT ngày 
03/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc thông báo hoàn thiện hồ 
sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc thông báo đến 33 thí sinh trúng tuyển 
trong đợt tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021 để 
hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức như sau: 

1. Thành phần hồ sơ: 
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp người 
trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học 
theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử 
dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

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



Và trường hợp thí sinh trúng tuyển có đủ điều kiện không phải thực hiện 
chế độ tập sự theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 
ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thì phải bổ sung thêm các loại hồ sơ sau: 

+ Đơn xin miễn thời gian tập sự (đánh vi tính), ghi rõ thời gian công tác và 
vị trí việc làm trước đây (Kèm theo Quyết định tuyển dụng, các quyết định xếp 
lương, quyết định cho thôi việc hoặc hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, chấm 
dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc liên quan đến vị trí việc làm theo đúng 
chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm).

+ Bản sao Sổ bảo hiểm xã hôi hoặc bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm Xã 
hội về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Thời gian:
Thời hạn nộp hoàn chỉnh hồ sơ chậm nhất ngày: 07/4/2022 (Thứ năm).
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
Thí sinh trúng tuyển nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh tại Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Cần Giuộc (Trong khuôn viên UBND huyện Cần Giuộc). Địa chỉ: số 38, 
Nguyễn Thái Bình, Khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An. Liên hệ gặp anh Phương (số điện thoại: 0907734076).

Ghi chú: 
- Các thành phần hồ sơ nêu trên được bỏ vào túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ 

thường trú (khổ 25cm x 30 cm). 
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, ... 
thì Chủ tịch UBND huyện sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 
Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đ
úng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện sẽ thông báo công 
khai trên trang thông tin điện tử của huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự 
tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc thông báo đến các thí sinh trúng tuyển 
được biết và thực hiện./.  

Nơi nhận:                                          
- Sở Nội vụ;                      
- CT, PCT (vx) UBND huyện;
- VP. HĐND và UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện,
- Phòng GD và ĐT huyện;
- BQL Website huyện;
- Thí sinh trúng tuyển;
- Lưu: VT, PNV, (B).
                                                                                        
                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Đức
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