SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP
HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

────────────

────────────────────────────

Số: 110
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 vào
công tác tại các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở - trung học phổ
thông và trường nuôi dạy trẻ khuyết tật
───────────────────

Thực hiện Thông báo số 54/TB-SGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các
trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở - trung học phổ thông và trường nuôi
dạy trẻ khuyết tật năm 2020, từ ngày 13/10/2020 đến ngày 13/11/2020 Sở GDĐT đã nhận
219 (hai trăm mười chín) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của các thí sinh.
Để chuẩn bị cho vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, Hội đồng tuyển dụng viên
chức Sở GDĐT triệu tập các thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự xét tuyển vòng
2, cụ thể như sau:
- Thời gian: Các thí sinh có mặt vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2020
(thứ Hai).
- Địa điểm: Tại Hội trường Sở GDĐT Đồng Tháp.
- Nội dung:
+ Thí sinh bổ sung các minh chứng về điều kiện dự xét tuyển vòng 2 (nếu chưa
đủ điều kiện).
+ Trao đổi về nội dung, thời gian, địa điểm thi vòng 2 và một số nội dung khác
có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức.
(Đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự xét tuyển vòng
2, các nội dung này được niêm yết trên Cổng Thông tin điện tử tại địa chỉ:
www.dongthap.edu.vn và tại cơ quan Sở GDĐT Đồng Tháp)
Nếu thí sinh vắng mặt thì Hội đồng tuyển dụng không giải quyết những thắc mắc,
khiếu nại về sau.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT, số 6, đường Võ Trường
Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773852012./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Cổng TTĐT Sở GDĐT;
- Các thí sinh;
- Lưu: VT,TCCB,B,230b.
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