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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng và danh sách những người trúng tuyển 

viên chức ngành giáo dục thành phố Phủ Lý năm 2022 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách 

trúng tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Phủ Lý năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND thành 

phố về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo thành phố năm 2022; 

UBND thành phố Phủ Lý thông báo kết quả tuyển dụng và danh sách những 

người trúng tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Phủ Lý năm 2022, cụ thể 

như sau: 

1. Kết quả tuyển dụng của 97 người dự tuyển: 

(Có danh sách kết quả tuyển dụng kèm theo) 

2. Danh sách người trúng tuyển: 56 người 

(Có danh sách người trúng tuyển kèm theo) 

3. Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 26/7/2022 những người trúng tuyển mang theo:  

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và bản gốc văn bằng, chứng chỉ theo yêu 

cầu của vị trí việc làm dự tuyển;  

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân;  

- Bản xác nhận quá trình đóng Bảo hiểm xã hội do BHXH tỉnh hoặc huyện, 

thị xã cấp; Quyết định, hợp đồng lao động (đối với người dự tuyển có quá trình 

công tác đúng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH); 

- Giấy tờ liên quan theo quy định trong hồ sơ dự tuyển để đối chiếu, hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng và làm các thủ tục nhận công tác. 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy 

định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát 

hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự 

tuyển thì Chủ tịch UBND thành phố sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 



Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu 

đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy 

định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông 

báo công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố và không tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Địa điểm nhận giấy tờ hoàn thiện hồ sơ đối với người trúng tuyển: Phòng 

Nội vụ thành phố – tầng 3 trụ sở Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Phủ Lý. 

Mọi thông tin chi tiết trực tiếp xem thông báo tại UBND thành phố (phòng 

Nội vụ - đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam hoặc phòng Giáo dục – Đào tạo - Số 136B, Đường Quy Lưu - Phường Minh 

Khai – thành phố Phủ Lý - Hà Nam); Cổng thông tin điện tử của thành phố Phủ Lý 

tại địa chỉ https://phuly.hanam.gov.vn/Pages/default.aspx./. 

UBND thành phố trân trọng thông báo./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Người dự tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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