
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:      

V/v xác minh văn bằng, chứng chỉ, 

chứng nhận đối với viên chức tuyển 

mới. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng  9   năm 2021 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Tiếp tục Công văn số 2023/SGDĐT-TCCB, ngày 24/8/2021 V/v Hướng dẫn 

tập sự và ký hợp đồng làm việc với viên chức sau khi tuyển dụng; ký hợp đồng với 

viên chức thuyên chuyển đến của Sở GDĐT; Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các 

đơn vị xác minh văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đối với viên chức tuyển mới, cụ 

thể như sau: 

1- Đối tượng xác minh: Viên chức được Sở ban hành quyết định tuyển dụng 

và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (có đính kèm quyết định); đã đến nhận 

công tác. 

2- Yêu cầu viên chức: Cung cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận (theo tiêu 

chuẩn chức danh dự tuyển), bản pho-to công chứng. 

3- Có văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng 

nhận xác minh tính hợp lệ (văn bản có đính kèm văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

của người cần xác minh) 

4- Thời gian hoàn thành và gửi kết quả về Sở: trước tháng 11/2021. 

Căn cứ vào văn bản báo cáo kết quả xác minh văn bằng, chứng chỉ, chứng 

nhận của các đơn vị, Sở GDĐT sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với 

những trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp lệ và xem 

xét tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển 

dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Những trường hợp 

này sẽ được Sở GDĐT thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và 

không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị có viên chức tuyển dụng mới khẩn trương thực 

hiện các nội dung trên./. 

(Đính kèm các quyết định tuyển dụng) 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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