
UBND HUYỆN NHƯ THANH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                        Độc lập -Tự do –Hạnh phúc   
                    

           Số :        /TB - HĐXT                         Như Thanh, ngày       tháng 05 năm 2020 
     

THÔNG BÁO 
Thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với thí sinh đủ điều kiện  

dự xét tuyển vòng 2, viên chức  giáo dục huyện Như Thanh, năm 2020  
 

 Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức giáo dục theo 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. 

 Sau khi xem xét Báo cáo số 01 /BC-BKT ngày 12/05/2020 của Ban kiểm tra phiếu 

đăng ký dự tuyển và đề nghị của Hội đồng xét tuyển. 

  Chủ tịch Hội đồng  xét tuyển  thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng 

vấn vòng 2; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn như sau:  

1. Kết quả xét tuyển vòng 1 (Kiểm tra điều kiện phiếu dự xét tuyển):  

- Tổng số thí sinh dự tuyển: 153; 

- Số thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn): 149; 

- Số thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2(phỏng vấn): 04. 

( Có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2: 

- Thời gian: Dự kiến 2 ngày, 30 và 31/05/2020; khai mạc 13h30 ngày 30/05/2020. 

(Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo triệu tập gửi đến các thí sinh 

trước khi tổ chức phỏng vấn 05 ngày ) 

- Địa điểm phỏng vấn: Tại trường THPT Như Thanh, khu phố 3, thị trấn Bến 

Sung, huyện Như Thanh. 

3. Bố cục đề phỏng vấn và gợi ý nội dung ôn tập phỏng vấn:  

3.1 Bố cục đề phỏng vấn, gồm 3 câu, trong đó: 

- Câu 1: Kiến thức chung (20 điểm) 

- Câu 2: Kiến thức chuyên ngành (30 điểm) 

- Câu 3: Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ (50 điểm) 

3.2. Gợi ý ôn tập: (gửi kèm theo Thông báo này).  

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện Như Thanh, 

niêm yết tại bảng tin cơ quan UBND huyện, thông báo trên Đài TT-TH thuộc Trung tâm 

VHTT, TT&DL huyện, Đài truyền thanh các xã thị trấn và gửi theo địa chỉ Email của 

các thí sinh đã đăng ký dự xét tuyển kể từ ngày 15/05/2020./. 
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 thuộc Trung tâm VHTT, TT&DL huyện ; 

- Trang TTĐT huyện;                                                                           

- Niêm yết tại bảng tin UBND huyện;  

- Các thí sinh đăng ký dự xét tuyển;                                            

-  Lưu: VT, HSTD.                                                                         CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                                                               Đinh Xuân Hướng 
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