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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch đối với giáo viên đã có
hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
Kính gửi: Ông (bà): ..............................................................................
Căn cứ Kế hoạch số 1203/KH-HĐTDVC ngày 18/5/2020 của Hội đồng
tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2020.
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 19/5/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch
kỳ tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng
BHXH từ năm 2015 trở về trước về việc thẩm định thí sinh có đủ điều kiện, tiêu
chuẩn tham dự vòng kiểm tra, sát hạch.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã
có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước thông báo triệu
tập thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm tra, sát hạch, cụ thể như
sau:
1. Thời gian: ngày 31/5/2020 (Chủ nhật).
- Từ 8 giờ 00 phút đến 9h00 phút ngày 31/5/2020: thí sinh nộp lệ phí xét
tuyển, mức thu lệ phí: 500.000 đồng/ 01 thí sinh (theo quy định tại Thông tư số
228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng
công chức, viên chức); làm thủ tục dự kiểm tra, sát hạch.
- Từ 9 giờ 00 phút ngày 31/5/2020: kiểm tra, sát hạch.
2. Địa điểm: Trường THPT Hoàng Văn Thụ (số 55, đường Tổ Sơn,
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).
3. Nội dung: kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của
người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/ thí sinh (10 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời).
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
4. Hình thức: Phỏng vấn
Lưu ý: Thí sinh mang theo Chứng minh thư nhân dân để thay thế cho thẻ
thí sinh.
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Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và
đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham
dự vòng kiểm tra, sát hạch được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGKTSH

- Hội đồng KTSH;
- Sở Nội vụ;
- Các ĐVSN trực thuộc Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.
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