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THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên
đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về
trướctrên địa bàn huyện Krông Năng
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về sử
dụng, tuyển dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công
việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về 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 nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập.
Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh
Đắk Lắk về việc phê duyệt Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có
hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn
huyện Krông Năng; Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 của UBND
tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh xét tuyển đặc cách giáo
viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước
trên địa bàn huyện Krông Năng;
Căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh
Đắk Lắk về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách
đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015
trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng.
Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng thông báo việc niêm yết công khai
danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp
đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn
huyện Krông Năng, cụ thể như sau:
1. Niêm yết công khai Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 23/09/2020
của UBND tỉnh Đắk Lắk kèm theo danh sách 107 thí sinh trúng tuyển kỳ xét
tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã
hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng (có Quyết định và
danh sách kèm theo).
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2. Từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 06/10/2020 (trong giờ hành chính) người
trúng tuyển phải trực tiếp đến phòng Nội vụ huyện Krông Năng (số 114 Nguyễn
Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
Khi đi mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu
vị trí dự tuyển để kiểm tra đối chiếu trước khi ký Quyết định tuyển dụng.
Từ ngày 07/10/2020 đến hết ngày 28/10/2020 nếu thí sinh không hoàn thiện
hồ sơ thì UBND huyện quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.
Riêng Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp: Các thí sinh
bổ sung chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ.
Vậy UBND huyện Krông Năng thông báo để người trúng tuyển biết và thực
hiện; thông báo này được đăng tải trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Krông Năng; trên Cổng thông tin điện tử của huyện Krông Năng (địa chỉ website:
http://krongnang.daklak.gov.vn); được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của
HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
và gửi cho người trúng tuyển kỳ xét tuyển theo địa chỉ mà người trúng tuyển đã
đăng ký./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP HĐND&UBND huyện;
- Phòng Nội vụ; phòng GD&ĐT;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Các trường Mẫu giáo, mầm non;
- Người trúng tuyển kỳ xét tuyển;
- Lưu: VT, NV.
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