SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

────────────

────────────────────────────

Số: 02 /TB-HĐXTVC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh thời gian triệu tập ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức
vào các trường THPT chuyên
───────────────────

Căn cứ Công văn số 27/UBND-THVX ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho học sinh nghỉ học.
Để đảm bảo phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona
trong hệ thống trường học và những hoạt động nơi đông người, Hội đồng xét tuyển
viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) điều chỉnh thời gian triệu tập các ứng viên
đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự Vòng 2 vào các trường THPT chuyên so
với Thông báo số 01/TB-HĐXTVC ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng xét
tuyển viên chức Sở GDĐT như sau:
- Thời gian: các ứng viên có mặt vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 02
năm 2020 (thứ Ba).
- Địa điểm: tại Hội trường Sở GDĐT Đồng Tháp.
- Nội dung:
+ Bổ sung các minh chứng về điều kiện, tiêu chuẩn (nếu chưa đủ điều kiện).
+ Trao đổi về nội dung, thời gian, địa điểm thực hành Vòng 2 và một số nội
dung khác có liên quan đến công tác xét tuyển viên chức.
(Đính kèm danh sách ứng viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự Vòng
2, lịch thực hành 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 ứng viên vắng mặt thì Hội đồng xét tuyển không giải quyết những thắc
mắc, khiếu nại về sau.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Đồng Tháp, Số 6
Đường Võ Trường Toản, Phường 1, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại
02773852012./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Cổng TTĐT Sở GDĐT;
- Lưu: VT,TCCB,B,50b.
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LỊCH THỰC HÀNH (VÒNG 2)
KIỂM TRA VỀ NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN
(Kèm theo Thông báo số: 02 /TB-HĐXTVC ngày 03/02/2020 của Hội đồng xét
tuyển viên chức Sở GDĐT Đồng Tháp)
_______________

1. Làm bài kiểm tra chuyên môn kiến thức phổ thông
- Thời gian: tập trung lúc 7 giờ 00’ ngày 15/02/2020.
- Địa điểm: tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Giảng dạy trên lớp 01 tiết
- Thời gian bốc thăm: lúc 10 giờ 30’ ngày 15/02/2020 (sau thời gian làm bài
kiểm tra chuyên môn kiến thức phổ thông).
- Địa điểm bốc thăm: tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian giảng dạy: theo lịch đã bốc thăm.
- Địa điểm giảng dạy: tại Trường THPT chuyên ứng viên đăng ký dự tuyển.
_____________________
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