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THÔNG BÁO 

Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức  

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện Ngọc 

Lặc về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Ngọc Lặc năm 2022; 

Phương án số 04/PA-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện Ngọc Lặc về Phương 

án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Lặc năm 2022 thông báo đến thí 

sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục 

và Đào tạo năm 2022 các nội dung sau: 

1. Phổ biến nội quy, quy chế; xem số báo danh, phòng sát hạch 
- Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 04/7/2022. 

- Địa điểm: Trường THCS Ngọc Khê. Địa chỉ: Số 131 đường Lê Hoàn, phố Lê 

Hoàn, Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. 

2. Tổ chức kiểm tra sát, sát hạch 

- Khai mạc kỳ xét tuyển: 7 giờ 30 phút ngày 05/7/2022. 

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch: 8h 00 phút ngày 05/7/2022. 

- Địa điểm: Trường THCS Ngọc Khê. 

Đối với vị trí dự tuyển giáo viên mầm non: phòng 1, 2 (thực hiện sáng ngày 

05/7/2022, ngay sau khai mạc) và phòng 3, 4 (thực hiện chiều ngày 05/7/2022). Các vị 

trí giáo viên văn hóa tiểu học: phòng số 5; giáo viên tiếng Anh tiểu học; phòng số 6 

(thực hiện sáng 05/7/2022 ngay sau khai mạc). Nếu có thay đổi, Hội đồng sẽ thông 

báo sau. 

Khi đến dự  xét tuyển vòng 2, thí sinh mang theo thẻ căn cước công dân hoặc 

giấy tờ tùy thân có dán ảnh được cấp có thẩm quyền cấp để làm thủ tục vào phòng 

phỏng vấn. 

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Ngọc Lặc 

(ngoclac.gov.vn), niêm yết công khai tại UBND huyện và gửi đến thí sinh đăng ký dự 

tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên phiếu dự tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022 

thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh biết, thực hiện./. 
 
Nơi nhận:                                                                                                           

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;  

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban giám sát xét tuyển;         

- Thành viên HĐXT; 

- Thí sinh ĐKDT                                                                      

- Lưu: HĐXT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
Bùi Huy Toàn 

      


		toannt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
	2022-06-21T16:22:45+0700


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-21T16:44:05+0700
	HÀ NỘI
	Bùi Huy Toàn<toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-21T16:53:30+0700


		2022-06-21T16:53:46+0700


		ngoclac@thanhhoa.gov.vn
	2022-06-21T16:54:07+0700




