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    THÔNG BÁO 
Lịch tổ chức phỏng vấn, kỳ xét tuyển  

viên chức  giáo dục huyện Như Thanh, năm 2019  
 

 Thực hiện Phương án số 38/PA-UBND ngày 10/02/2020 của UBND huyện 

Như Thanh về tuyển dụng viên chức  ngành Giáo dục năm 2020; Thông báo số 

53/TB-HĐXT ngày 15/05/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức  ngành Giáo dục 

năm 2020, 

Hội đồng xét tuyển  viên chức giáo dục huyện Như Thanh thông báo đến thí 

sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 các nội dung sau; 

1. Tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển. 

- Thời gian: Kỳ xét tuyển viên chức giáo dục huyện Như Thanh năm 2020 

được khai mạc vào hồi 07 giờ 00 phút, ngày 07/06/2020. 

(Thí sinh có mặt tại địa điểm sát hạch trước 06 giờ 45 phút) 

 - Thành phần tham dự khai mạc: 

 + Đại diện sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa ( có giấy mời riêng ); 

 + Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 

 + Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan 

 + Toàn bộ thành viên HĐXT, Ban sát hạch, Ban giám sát, Tổ giúp việc. 

 + Toàn bộ thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 (đã gửi theo Thông báo  

số 53/TB-HĐXT ngày 15/05/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức); 

 + Đài Truyền thanh - truyền hình huyện dự và đưa tin. 

- Địa điểm: Tại Trường PTTH Như Thanh, Khu phố 3, thị trấn Bến Sung, 

huyện Như Thanh. 

2. Tổ chức phỏng vấn. 

- Thời gian: 01 ngày, ngày 07/06/2020, cụ thể: 

+ Buổi sáng: Sau thời gian khai mạc thí sinh bắt đầu vào phòng, làm các thủ tục 

phỏng vấn. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 15 phút thí sinh bắt đầu vào phòng, làm các thủ tục phỏng 

vấn. 

Lưu ý: Khi đến dự tuyển phỏng vấn, thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân, 

thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh được  cấp có thẩm quyền cấp để làm thủ 

tục vào phòng phỏng vấn.  



 

- Địa điểm: Trường PTTH Như Thanh, Khu phố 3, thị trấn Bến Sung, huyện 

Như Thanh. 

3. Phổ biến quy chế xét tuyển, nội quy phỏng vấn, xem số báo danh,  

Quy chế xét tuyển, nội quy, sơ đồ phòng sát hạch, danh sách theo phòng phỏng 

vấn, số báo danh của thí sinh,  được niêm yết tại bảng tin trường PTHT Như Thanh từ 

chiều ngày thứ bảy (từ 15h30 phút ngày 06/06/2020). 

Thông báo này và Nội quy phỏng vấn được đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử của huyện Như Thanh (Địa chỉ: nhuthanh.thanhhoa.gov.vn), niêm yết tại bảng 

tin cơ quan UBND huyện, thông báo trên Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn 

và được gửi đến các thí sinh qua địa chỉ email đã đăng ký./. 

 

    Nơi nhận :                                                                       CHỦ TỊCH  
- Sở Nội vụ;                                                                        

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;                                         

- Thành viên các  bộ phận  xét tuyển; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài TT-TH huyện ; 

- Trang TTĐT huyện;                                                                           

- Niêm yết tại bảng tin UBND huyện;                                             

-  Lưu: VT, HSTD.                                                                         CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                                                               Đinh Xuân Hướng 
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