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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng 

kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện trường học 
 

 

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng 

kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện trường học như sau: 

1. Số thí sinh đủ điều kiện dự thi phỏng vấn: 09 thí sinh/ 04 chỉ tiêu, 

trong đó: 

- Dự tuyển vị trí việc làm kế toán: 04 thí sinh/ 02 chỉ tiêu;  

- Dự tuyển vị trí việc làm nhân viên văn thư: 03 thí sinh/ 01 chỉ tiêu;  

- Dự tuyển vị trí việc làm nhân viên thư viện: 02 thí sinh/ 01 chỉ tiêu. 

2. Số thí sinh dự thi phỏng vấn: 07 thí sinh/ 09 thí sinh đủ điều kiện dự 

thi, vắng 02 thí sinh dự tuyển vị trí việc làm kế toán. 

3. Kết quả xét tuyển vòng 2: 

a) Số thí sinh trúng tuyển: 04 thí sinh/ 07 thí sinh dự thi/ 04 chỉ tiêu. Cụ 

thể như sau: 

- Dự tuyển vị trí việc làm kế toán: 02 thí sinh trúng tuyển/ 02 thí sinh dự 

thi/ 02 chỉ tiêu;  

- Dự tuyển vị trí việc làm nhân viên văn thư: 01 thí sinh trúng tuyển/ 03 

thí sinh dự thi/ 01 chỉ tiêu; 

- Dự tuyển vị trí việc làm nhân viên thư viện: 01 thí sinh trúng tuyển/ 02 

thí sinh dự thi/ 01 chỉ tiêu; 

b) Số thí sinh không trúng tuyển: 03 thí sinh/ 07 thí sinh dự thi/ 04 chỉ 

tiêu. Cụ thể như sau: 

- Dự tuyển vị trí việc làm nhân viên văn thư: 02 thí sinh không trúng 

tuyển/ 03 thí sinh dự thi/ 01 chỉ tiêu; 

- Dự tuyển vị trí việc làm nhân viên thư viện: 01 thí sinh không trúng 

tuyển/ 02 thí sinh dự thi/ 01 chỉ tiêu. 

(Có danh sách kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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