
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:      /UBND-NV
Về việc kiểm tra, đối chiếu văn bằng, 
chứng chỉ, tài liệu gốc đối với thí sinh 
trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên các 
trường Mầm non, Tiểu học, Trung học 
cơ sở  thuộc huyện Gia Lộc  năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc

Gia Léc, ngµy       th¸ng 7 n¨m 2020

Kính gửi: 
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Trưởng phòng Nội vụ huyện;
- Phòng Tư pháp huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;
- Các trường MN, TH, THCS có thí sinh trúng tuyển.

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 11 năm 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; Thông tư số 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ 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 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND 
tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc tỉnh; Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 
năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên 
chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 4654/KH-UBND 
ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thi tuyển giáo viên ngành 
Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Thông báo số 96/TB-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 
2020 của Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 
2020 tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo 
dục và Đào tạo năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của 
UBND huyện về tổ chức thi tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung 
học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc năm 2020;

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện 
tốt một số nội dung sau: 

1. UBND huyện thành lập tổ kiểm tra, đối chiếu, thành phần gồm: 
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện.
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- Đại diện Lãnh đạo hoặc chuyên viên Phòng Tư pháp và Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện;

- Trưởng các phòng, cơ quan: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và Tài 
chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm cử công chức đơn vị mình tham gia Tổ kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra, đối chiếu. 
Tổ thẩm định tiến hành kiểm tra, đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ, kết 

quả học tập, đối tượng ưu tiên bản chính của thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi 
tuyển giáo viên năm 2020 các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở so với 
hồ sơ đăng ký dự tuyển.  

3. Các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
Hướng dẫn các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên các trường Mầm 

non, Tiểu học, Trung học cơ sở  thuộc huyện Gia Lộc năm 2020 chuẩn bị:
- Toàn bộ bản chính: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng chuyên 

môn, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí 
dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

- 02 bộ bản sao có chứng thực các loại văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, 
bằng tốt nghiệp THPT, đối tượng ưu tiên (nếu có); Giấy khám sức khỏe do cơ 
quan có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 06 tháng); Sơ yếu lý lịch có xác 
nhận của cấp có thẩm quyền. Riêng đối với những người đã hợp đồng giảng dạy 
trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phù hợp với vị trí việc làm được 
tuyển dụng mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nộp bản sao có 
chứng thực Sổ Bảo hiểm xã hội, bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (có 
xác nhận của cơ quan BHXH) tính đến ngày thông báo trúng tuyển; Hợp đồng lao 
động; Văn bản được cấp có thẩm quyền cho phép hợp đồng. Thí sinh nộp 01 bộ về 
đơn vị đăng ký dự thi vào ngày 10/7/2020, nộp 01 bộ về Ủy ban nhân dân huyện 
Gia Lộc vào ngày 12/7/2020 (Thí sinh lập danh mục hồ sơ và sắp xếp theo mẫu 
gửi kèm, đựng trong bì hồ sơ).

4. Thời gian và địa điểm kiểm tra, đối chiếu.
- Thời gian: Ngày 12/7/2020 (Bậc Mầm non: Từ 7 giờ 30; Bậc Tiểu học, 

THCS từ 13 giờ 30 phút).
- Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lộc (Số 348, đường 

Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).
UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó 
khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND huyện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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