
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 
 
 

Số:  2736/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

            Can Lộc, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng  

giáo viên tiểu học huyện Can Lộc năm học 2022-2023 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

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

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

Căn cứ  Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ  Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc 

UBND tỉnh;   

Căn cứ  Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao 

động hợp đồng năm 2022; Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực từng vị trí 

việc làm các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Quyết định số 

520/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc giao cơ cấu đội ngũ viên 

chức quản lý, hỗ trợ phục vụ, giáo viên theo bộ môn của cấp tiểu học, THCS, 

THPT năm học 2022 - 2023; 



 

Căn cứ  văn bản số 2989/UBND-NC3 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc tuyển dụng viên chức giáo dục, điều chuyển, biệt phái giáo viên năm học 

2022 - 2023; 

Căn cứ văn bản số 1061/SNV-CCVC ngày 10/6/2022 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023; Văn bản số 

1082/SNV-CCVC ngày 14/6/2022 của Sở Nội vụ và văn bản số 1169/GDĐT-

TCCB ngày 13/6/2022 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh về thống nhất cơ cấu 

tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện 

Can Lộc về việc tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Can Lộc năm học 2022-

2023; 
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng tại Tờ trình số 08/TTr-HĐTD ngày 

15/8/2022 về việc công nhận kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên 

tiểu học huyện Can Lộc năm học 2022-2023 và Trưởng các phòng: Giáo dục và 

Đào tạo, Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên 

Tiểu học huyện Can Lộc năm học 2022-2023 đối với 37 (Ba mươi bảy) thí sinh 

tham dự phỏng vấn vòng 2. 

(Có danh sách kết quả cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Giao phòng Nội vụ niêm yết công khai kết quả điểm phỏng vấn 

vòng 2 t i  hòng Nội vụ   rung t m   nh ch nh công huyện  Cổng  hông tin 

điện tử huyện v  thông báo đến tận th  sinh. 

Điều 3. Quyết định n y có hiệu lực kể từ ng y ban h nh. 

 Chánh Văn phòng  ĐND&UBND huyện; Chủ tịch   hó Chủ tịch v  các 

th nh viên  ội đồng tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm học 2022-2023; 

 rưởng các phòng: Nội vụ  Giáo dục Đ o t o   hủ trưởng các cơ quan đơn vị 

liên quan căn cứ Quyết định thi h nh./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT  uyện uỷ, TT  ĐND huyện; 

- Chủ tịch  các  C  UBND huyện; 

- UBND các xã  thị trấn; 

- Các trường học trực thuộc; 

-  rung t m V   ; (Để đăng tải) 

- Lưu: V , NV. 

- Gửi văn bản giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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