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THÔNG BÁO 

 Về việc hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí của thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Mường Lát năm 2020 

Ngày 23/6/2020, UBND huyện Mường Lát đã ban hành Thông báo số 21/TB-

UBND về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát năm 

2020, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/7/2020;  

Căn cứ Công văn số 1974/SNV-CCVC ngày 21/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc tuyển dụng giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019; theo đó quy 

định về trình độ chuẩn đối với giáo viên mầm non là có bằng cao đẳng sư phạm mầm 

non trở lên, trình độ chuẩn đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở là có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên; 

Căn cứ Phương án số 04/PA-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của UBND 

huyện Mường Lát về sửa đổi một số nội dung của Phương án số 03/PA-UBND ngày 

24/4/2020 của UBND huyện Mường Lát về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và 

đào tạo huyện Mường Lát năm 2020; 

Để thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện theo 

đúng quy định, UBND huyện thông báo hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển cho các 

thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển vào các vị trí: Giáo viên mầm non có trình độ trung 

cấp; giáo viên tiểu học có trình độ từ cao đẳng trở xuống; giáo viên THCS có trình độ 

cao đẳng, cụ thể như sau: 

- Tổng số thí sinh dự tuyển không đạt chuẩn trình độ là: 158 người, trong đó: 

+ Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên trung học cơ sở không đạt chuẩn trình độ: 

06 người. 

+ Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên tiểu học không đạt chuẩn trình độ: 25 

người. 

+ Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên mầm non không đạt chuẩn trình độ: 127 

người. 

( Có danh sách kèm theo) 

- Thời gian thời gian và địa điểm hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển: 

+ Thời gian: từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020, theo giờ làm việc 

hành chính. 

+ Địa điểm: tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Mường Lát. 



(thí sinh mang theo phiếu thu lệ phí và Chứng minh thư hoặc Căn cước công 

dân để đối chiếu) 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát thông báo để các thí sinh có tên trong danh 

sách nêu trên biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh liên quan; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Văn Bình 
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