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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo  

huyện Ia H’Drai năm 2021 

  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019 ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

năm 2021; 

Thực hiện Thông báo số 32/TB-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 1343/UBND-TH ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ia H’Drai về việc tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2021. 

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban Kiểm tra, sát hạch . 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai 

năm 2021 thông báo điểm kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Ia H’Drai năm 2021(Có bảng điểm kèm theo). 

Kết quả điểm kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia 

H’Drai năm 2021 được niêm yết tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo, thôn 1, xã 

Ia Tơi, huyện Ia H’Drai và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Ia 

H’Drai (địa chỉ: http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/) Trang thông tin điện tử Phòng 

Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ: http://pgdiahdrai.edu.vn/). 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2021 

thông báo để thí sinh dự xét tuyển biết./. 

Nơi nhận: 
- CT UBND huyện (b/c); 

- Chủ tịch HĐTDCC (theo dõi); 

- Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai; 

- Trang thông tin điện tử PGDĐT; 

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2; 

- Lưu VT- LT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Nguyễn Quang Thọ 
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