
 

 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

Số: 26 /TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Thạch Hà, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên 

mầm non, tiểu học năm học 2022 - 2023 

 
 

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên 

mầm non, tiểu học năm học 2022 - 2023 như sau: 

1. Số lượng chỉ tiêu: 31 người, trong đó: 

- Giáo viên mầm non: 07 người; 

- Giáo viên văn hóa tiểu học: 22 người; 

- Giáo viên thể dục tiểu học: 02 người. 

2. Số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 65 người, trong đó: 

- Dự tuyển giáo viên mầm non: 31 người;  

- Dự tuyển giáo viên văn hóa tiểu học: 29 người; 

- Dự tuyển giáo viên thể dục tiểu học: 05 người. 

3. Số thí sinh dự thi: 60 người/65 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, 

vắng 05 người (dự tuyển giáo viên mầm non có mặt 30/31 người, vắng 01 

người; dự tuyển giáo viên văn hóa tiểu học có mặt 25/29 người, vắng 04 người; 

dự tuyển giáo viên thể dục tiểu học có mặt 05/05 người). 

4. Kết quả thí sinh trúng tuyển: 

Số thí sinh trúng tuyển: 28 thí sinh. Cụ thể như sau: 

- Giáo viên mầm non: 05 thí sinh; 

- Giáo viên văn hóa tiểu học: 21 thí sinh; 

- Giáo viên thể dục tiểu học: 02 thí sinh. 

(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: HĐTD. 
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