
 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức 

huyện Tây Hòa, năm học 2022 - 2023  
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số đ iều của 
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;  

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

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-
BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện 
Tây Hòa về việc xét tuyển viên chức huyện Tây Hòa, năm học 2022-2023;  

 Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Tây Hòa năm học 
2022-2023 tại Báo cáo số 46/BC-HĐXT, ngày 09/01/2023 về kết kết quả kỳ xét 

tuyển viên chức huyện Tây Hòa năm học 2022- 2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức huyện Tây Hòa, năm học 
2022- 2023 đối với 207 thí sinh tham gia dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện 
Tây Hòa năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

* Bậc mầm non:  

Vị trí giáo viên Mầm non: thí sinh tham gia dự tuyển: 66 thí sinh, thí sinh 

trúng tuyển 28 thí sinh; 

* Bậc Tiểu học: 03 vị trí 

- Vị trí giáo viên Tiểu học dạy các môn: thí sinh tham gia dự tuyển: 36 thí 
sinh, thí sinh trúng tuyển 35 thí sinh;  

- Vị trí giáo viên Tiếng anh Tiểu học: thí sinh tham gia dự tuyển: 12 thí 
sinh, thí sinh trúng tuyển: 01 thí sinh; 

- Vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội Tiểu học: thí sinh tham gia dự 
tuyển: 01 thí sinh, thí sinh trúng tuyển: 01 thí sinh; 
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* Bậc THCS: 05 vị trí 

- Vị trí giáo viên Toán THCS: thí sinh tham gia dự tuyển: 17 thí sinh, thí 

sinh trúng tuyển: 07 thí sinh; 

- Vị trí giáo viên Ngữ văn THCS: thí sinh tham gia dự tuyển: 16 thí sinh, 
thí sinh trúng tuyển: 08 thí sinh; 

- Vị trí giáo viên Hóa học THCS: thí sinh tham gia dự tuyển: 23 thí sinh, 
thí sinh trúng tuyển: 05 thí sinh; 

- Vị trí giáo viên Vật lý THCS: thí sinh tham gia dự tuyển: 06 thí sinh, thí 
sinh trúng tuyển: 02 thí sinh; 

- Vị trí giáo viên Sinh học THCS: thí sinh tham gia dự tuyển: 02 thí sinh, 
thí sinh trúng tuyển: 01 thí sinh; 

* Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 04 vị trí 

- Vị trí giáo viên Toán THPT: thí sinh tham gia dự tuyển: 02 thí sinh, thí 

sinh trúng tuyển: 01 thí sinh; 

- Vị trí giáo viên Ngữ văn THPT: thí sinh tham gia dự tuyển: 01 thí sinh, 

thí sinh trúng tuyển: 01 thí sinh; 

- Vị trí giáo viên Lịch sử THPT: thí sinh tham gia dự tuyển: 03 thí sinh, 

thí sinh trúng tuyển: 01 thí sinh; 

- Vị trí giáo viên dạy nghề môn Tin học: thí sinh tham gia dự tuyển: 04 
thí sinh, thí sinh trúng tuyển: 01 thí sinh. 

* Nhân viên: 03 vị trí 

- Vị trí Viên chức Văn thư: thí sinh tham gia dự tuyển: 11 thí sinh, thí 

sinh trúng tuyển: 07 thí sinh; 

- Vị trí Viên chức Thư viện: thí sinh tham gia dự tuyển: 03 thí sinh, thí 

sinh trúng tuyển: 03 thí sinh; 

- Vị trí Viên chức công nghệ thông tin: thí sinh tham gia dự tuyển: 04 thí 

sinh, thí sinh trúng tuyển: 04 thí sinh. 

(Danh sách kết quả xét tuyển kèm theo) 

 Điều 2. Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Tây Hòa, năm học 2022 – 
2023 tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo đảm bảo kịp thời 

đúng quy định. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 
Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Thường trực Huyện ủy; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Hội đồng XT viên chức huyện; 
- Ban Giám sát; 
- Lưu: VT, PNV. 
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