
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ KỲ ANH 

 

Số: 1435/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

      Thị xã Kỳ Anh, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc trao Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng 

viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1722/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND thị xã 

Kỳ Anh về tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 

năm học 2021 - 2022;  

Căn cứ Quyết định số 10088/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND thị xã 

Kỳ Anh về việc phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 

giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021 - 2022; 

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo đến các thí sinh trúng tuyển đã hoàn thiện 

hồ sơ dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học 

cơ sở về thành phần, thời gian, địa điểm trao Quyết định tuyển dụng, cụ thể như sau: 

* Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Lãnh đạo và các Ủy viên Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên theo 

Quyết định số 8546/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thị xã; 

- Ban Giám sát tuyển dụng viên chức giáo viên theo Quyết định số 

7629/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trực 

thuộc trên địa bàn thị xã (có bố trí giáo viên mới) ; 

- Thí sinh trúng tuyển đã hoàn thiện hồ sơ dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 

giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 (có danh 

sách kèm theo). 

- Báo Hà Tĩnh, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông đến dự và đưa tin; 

* Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 18/12/2021 (sáng thứ Bảy). 

* Địa điểm: Tại Hội trường lớn UBND thị xã Kỳ Anh, địa chỉ: số 06 đường 

Nguyễn Trung Thiên, Tổ dân phố Hưng Hòa phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Lưu ý: Các thí sinh tham dự phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-

Cov-2 (trong vòng 72 giờ), khi đi thí sinh nhớ mang theo giấy xác nhận kết quả âm 

tính với Sars-Cov-2; đặc biệt đối với thí sinh đến từ địa phương có cấp độ dịch cấp 

3, cấp 4 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ phải cách 

ly y tế theo đúng quy định. Trước khi vào Hội trường thí sinh phải trực tiếp khai 



báo y tế, rửa tay sát khuẩn, được đo thân nhiệt và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Thông báo này được đăng trên Cổng Thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh, tại địa 

chỉ thixakyanh.hatinh.gov.vn; niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công 

thị xã; các trường mầm non và tiểu học công lập trực thuộc và các phòng, ban, đơn 

vị có liên quan. 

Trên đây là Thông báo về thời gian, địa điểm trao Quyết định tuyển dụng 

đối với các thí sinh trúng tuyển đã hoàn thiện hồ sơ dự tuyển kỳ tuyển dụng viên 

chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021 - 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Các Sở: Nội vụ, GD&ĐT;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng: Nội vụ, GD&ĐT;  

- Trung tâm VH-TH thị xã (để đưa tin); 

- Trung tâm hành chính công thị xã (để niêm yết); 

- Cổng thông tin điện tử thị xã (để đăng tải); 

- Các trường: MN, TH, THCS; 

- Các thí sinh trúng tuyển theo TB số 30/HĐTD; 

- Lưu: VT, NV. 
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