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THÔNG BÁO  

Điều chỉnh lịch kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022 

 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020, ban hành 

Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức. 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 27/01/2022 về 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 tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục 

và Đào tạo năm 2022; 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc đã 

ban hành Thông báo số 163/TB-HĐXT ngày 21/6/2022 về Lịch tổ chức kiểm tra, sát 

hạch vọng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT huyện Ngọc Lặc năm 2022. 

Tại Thông báo 163/TB-HĐTX lịch kiểm sát hạch là: 

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

05/7/2022, ngay sau khai mạc; phòng 3, 4 thực hiện chiều ngày 05/7/2022. Các vị trí 

giáo viên văn hóa tiểu học và giáo viên tiếng Anh tiểu học thực hiện sáng 05/7/2022 

ngay sau khai mạc (Nếu có thay đổi, UBND huyện sẽ thông báo sau)." 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT huyện Ngọc Lặc thông báo 

điều chỉnh lịch kiểm tra sát hạch như sau: 

- Đối với vị trí dự tuyển giáo viên mầm non: Phòng 1 thực hiện sáng ngày 

05/7/2022; phòng 2 thực hiện chiều 05/7/2022; phòng 3 thực hiện sáng 06/7/2022; 

phòng 4 thực hiện chiều 06/7/2022. 



- Đối với vị trí giáo viên dạy văn hóa tiểu học: phòng 5 thực hiện sáng ngày 

05/7/2022. 

- Đối với vị trí giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học: phòng 6 thực hiện chiều ngày 

05/7/2022. 

Hội đồng xét tuyển thông báo để các cá nhân liên quan và thí sinh biết./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                           

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện 

- Ban giám sát, tổ giúp việc; 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển; 

- Lưu: VT, HĐXT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Huy Toàn  
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