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  THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức Đợt 2 năm 2021  

 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-TCGC ngày 10/3/2021 của Trường Trung cấp Gò 

Công về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Thông báo số 40/TB-TCGC ngày 

20/9/2021 tuyển dụng viên chức Đợt 2 năm 2021; 

Sau khi xét đủ điều kiện của các cá nhân tham gia dự tuyển thông qua phiếu đăng 

ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức Đợt 2 năm 2021 bằng hình 

thức chấm bài giảng mẫu của thí sinh và làm trắc nghiệm vào ngày 15/11/2021. 

Qua kết quả của Hội đồng tuyển dụng viên chức Đợt 2 năm 2021, Trường Trung 

cấp Gò Công thống nhất tuyển dụng các cá nhân ông, bà có tên trong danh sách bao 

gồm: 

1.Ông Võ Trần Thanh Phương; sinh năm 1999; Trình độ chuyên môn: Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh; Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Gò Công, Tiền Giang; 

tuyển dụng bố trí Viên chức giảng dạy Anh ngữ. 

2.Ông Lê Vũ Minh Thuận; sinh năm 1999; Trình độ chuyên môn: Đại học Công 

nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Địa chỉ: Ấp Thuận An, Xã Long Thuận, Thị 

xã Gò Công, Tiền Giang; tuyển dụng bố trí Viên chức giảng dạy Cơ điện tử. 

Sau khi nhận thông báo đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách liên hệ trường 

nhận quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức, ký hợp đồng làm việc xác 

định thời hạn với nhà trường và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả 

học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và một số giấy tờ khác theo quy định về lưu 

trữ hồ sơ viên chức để nhận việc tại đơn vị (thời gian đến nhận việc không quá 30 

ngày kể từ ngày ra thông báo). 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính – Tổng hợp nhà trường. Hoặc trao 

đổi trực tiếp qua số điện thoại 02733 514 250 để giải đáp các vấn đề liên quan đến thủ 

tục nhận việc của nhà trường./. 

Nơi nhận:                             
- Sở Nội vụ (Báo cáo); 

- Sở LĐ-TB&XH (Báo cáo); 

- Niêm yết bảng thông báo; 

- Đăng trên wed của trường; 

- Lưu: VT. 
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