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THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển và danh sách những thí sinh
cần bổ sung hồ sơ để tham gia dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (Tuyển dụng năm 2020)

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-SNV ngày 12/8/2019 của Sở Nội vụ, về việc
phê duyệt Phương án số 1138/PA-SGDĐT ngày 05/8/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-SNV ngày 15/9/2020 của Sở Nội vụ về việc
phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020;
Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk năm 2019 (Tuyển dụng trong năm 2020) thông báo
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển và danh sách những thí sinh cần
bổ sung hồ sơ để tham gia dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (Tuyển dụng năm 2020) như sau:
1. Danh sách các thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển do đăng ký dự
tuyển ở những đơn vị không có chỉ tiêu tuyển dụng (Phụ lục 1).
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 1440/SGDĐT-TCCB ngày
23/9/2020 về Kế hoạch tiến độ, thời gian, đăng ký dự tuyển, thay đổi nguyện vọng
dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào
tạo Đắk Lắk năm 2019 (tổ chức vào năm 2020) và các chỉ tiêu cần tuyển dụng đã
được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-SNV ngày 15/9/2020. Các thí
sinh (có tên trong danh sách kèm theo) không đăng ký thay đổi nguyện vọng dự
tuyển ở những đơn vị không có chỉ tiêu tuyển dụng. Vì vậy, không đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2.
2. Danh sách các thí sinh Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự
nghiệp công lập năm 2019 (Tuyển dụng trong năm 2020) sẽ trả hồ sơ dự tuyển
nếu không bổ sung các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đúng quy định (Phụ lục 2).

Các thí sinh (có tên trong danh sách kèm theo) đã nộp hồ sơ nhưng có chứng
chỉ tin học, ngoại ngữ không đúng mẫu phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy
định. Thí sinh phải bổ sung chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đúng quy định trước 16
giờ 00 ngày 23/10/2020. Các văn bằng, chứng chỉ bổ sung phải được cấp trước
ngày 12/10/2020 (ngày hết hạn thu nhận hồ sơ). Nếu không có chứng chỉ bổ sung
thì không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

3. Danh sách các thí sinh cần bổ sung hồ sơ theo quy định (Phụ lục 3)
Những thí sinh còn thiếu hồ sơ đã được ghi cụ thể ở cột ghi chú liên hệ với
Hội đồng tuyển dụng để bổ sung.
4. Một số lưu ý đối với thí sinh tham gia dự tuyển dụng tại Hội đồng
tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 (Tuyển dụng
năm 2020).
Thí sinh có văn bằng, chứng chỉ do Trung tâm Ngoại ngữ SOEET - JSC
thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ kỹ thuật - Kinh tế đối ngoại và Trung tâm tiếng
Anh Khoa học Jupiter cấp là không hợp lệ (theo Công văn số 264/SGDĐTGDTX-CN ngày 21/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội).
Thí sinh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ
đã ghi trong phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi có danh sách trúng tuyển, Sở Giáo
dục và Đào tạo sẽ gửi các cơ sở giáo dục để thẩm định các văn bằng, chứng chỉ
theo quy định. Nếu thí sinh có văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, hợp pháp thì Hội
đồng tuyển dụng viên chức sẽ hủy kết quả tuyển dụng theo quy định của pháp
luật./.
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