
 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

GIÁO DỤC CẤP MẦM NON 

HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 

HỌC 2021-2022 (ĐỢT 2) 

 
Số:           /TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày        tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục  

cấp mầm non huyện Côn Đảo năm học 2021 - 2022 (Đợt 2) 

 

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 Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Côn Đảo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự 

nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm học 2021 - 2022 (đợt 

2);    

Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục cấp mầm non 

huyện Côn Đảo năm học 2021 - 2022 (đợt 2) thông báo kết quả xét tuyển viên 

chức đơn vị sự nghiệp giáo dục cấp mầm non huyện Côn Đảo năm học 2021 - 

2022 như sau: 

1. Kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển: Theo danh sách đính 

kèm. 

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này, thí 

sinh trúng tuyển phải đến Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo (Phòng Nội vụ - Lao 

động - Thương binh và Xã hội) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng 

bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục cấp mầm non 

huyện Côn Đảo năm học 2021 - 2022 (đợt 2) thông báo để các thí sinh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Các thí sinh trúng tuyển (theo địa chỉ đã đăng ký); 

- Trường Mầm non Sen Hồng (niêm yết tại trụ sở); 

- Trường Mầm non Hướng Dương (niên yết tại trụ sở); 

- Trường Mầm non Tuổi Thơ (niêm yết tại trụ sở); 

- Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội 

(niêm yết tại trụ sở); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- 09 khu dân cư (Thông báo và niêm yết tại khu dân cư); 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
 



1 Hoàng Thị Trâm 19/09/1999
Khu dân cư số 9, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giáo viên mầm non hạng III 74.67

2 Mai Ngọc Tiên 05/12/2000
Khu dân cư số 8, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giáo viên mầm non hạng III 68.67

3 Nguyễn Thị Huyền 23/02/2000
Khu dân cư số 7, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giáo viên mầm non hạng III 67.67

4 Trần Thị Mỹ Duyên 21/02/2000
Khu dân cư số 9, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giáo viên mầm non hạng III 81.67

5
Trường Mầm non Hướng 

Dương
Bùi Bảo Trâm 04/01/2000

Bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, 

huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Giáo viên mầm non hạng III 71.67

Trường Mầm non Tuổi Thơ

Vị trí tuyển dụngHọ và tên
Điểm xét 

tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CẤP MẦM NON HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM HỌC 2021 - 2022 (ĐỢT 2)

Ngày sinh Địa chỉ 

Trường Mầm non Sen Hồng

STT Đơn vị




