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THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 

   

 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 24/3/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ 

tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập năm 2021;  

Căn cứ Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ 

tỉnh Sơn La về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý 

công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp Thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo như sau: 

I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN  

1. Giáo viên Tiểu học (Giáo viên văn hóa): 03 chỉ tiêu.  

2. Giáo viên THCS môn Ngữ văn: 02 chỉ tiêu. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 19/8/2021 đến hết ngày 25/8/2021. 

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Sốp Cộp 

(Tầng 1-Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện). 

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

1. Văn bản nhất trí cho đi liên hệ chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu HS02-VC/BNV theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV 

ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ (được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ 

sơ, có xác nhận của đơn vị đang công tác). 
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3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; bản sao giấy khai sinh. 

4. Bản sao các quyết định tuyển dụng; quyết định công nhận hết thời gian 

tập sự; quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp; quyết định nâng bậc 

lương gần nhất và các văn bản khác của cá nhân có liên quan (giáo viên giỏi, chiến 

sĩ thi đua, bằng khen, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 3 năm gầm nhất). 

5. Bản kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của cơ quan sử dụng viên chức). 

6. Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có sự nhất trí của cơ quan sử dụng 

viên chức. 

7. Trường hợp tiếp nhận ở ngoài tỉnh phải có giấy chứng nhận sức khỏe do 

cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ.  

Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp trân trọng thông báo./.  

 

Nơi nhận:                                                           
- Sở Nội vụ Sơn La; 
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;                                                
- Cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Trung tâm Truyền thông-Văn hóa huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện: 

- Lưu: VT, Hồ sơ tiếp nhận viên chức.       

 

                                                                                                                                           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đào Đình Thi 
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