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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở huyện Thạch Hà, năm học 2021 - 2022 

 
 

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển giáo 

viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Thạch Hà năm học 2021 - 2022 như 

sau: 

1. Số lượng Phiếu đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận: 304 phiếu. Trong đó: 

- Giáo viên mầm non: 225 Phiếu/ 45 chỉ tiêu; 

- Giáo viên văn hóa tiểu học: 54 Phiếu/ 56 chỉ tiêu; 

- Giáo viên thể dục tiểu học: 18 Phiếu/ 8 chỉ tiêu; 

- Giáo viên ngữ văn THCS:  07 Phiếu/ 01 chỉ tiêu. 

2. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 

a) Số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2: 303 thí 

sinh, cụ thể: 

- Giáo viên mầm non: 225 Phiếu/ 45 chỉ tiêu; 

- Giáo viên văn hóa tiểu học: 54 Phiếu/ 56 chỉ tiêu; 

- Giáo viên thể dục tiểu học: 18 Phiếu/ 8 chỉ tiêu; 

- Giáo viên ngữ văn THCS:  06 Phiếu/ 01 chỉ tiêu. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

b) Số thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2: 01 

thí sinh, cụ thể: 

- Bà Võ Thị Bình; sinh ngày 15/10/1990; trình độ chuyên môn: Đại học, 

chuyên ngành Văn học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đăng ký vị trí 

việc làm: Giáo viên Ngữ văn trung học cơ sở. 

- Lý do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: Không phù hợp về trình độ đào tạo 

theo Thông báo số 1034/TB-UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện, theo đó vị 

trí việc làm giáo viên ngữ văn THCS chỉ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của thí 

sinh tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Ngữ văn. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà 

https://thachha.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân huyện./.  
Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng; 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 
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