
 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên 

huyện Chư Păh năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022; Quyết định số 147/QĐ-

SNV ngày 12/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển 

dụng giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và 

đào tạo huyện Chư Păh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện 

Chư Păh năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 03/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 về việc thông báo danh sách thí sinh 

đủ điều kiện dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 

2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 thông báo 

triệu tập thí sinh dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 

2022, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh dự tuyển dụng vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo 

viên huyện Chư Păh năm 2022: Tổng số 112 thí sinh (có danh sách cụ thể kèm 

theo). 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 

a. Thời gian, địa điểm phổ biến nội quy, quy chế thi: 

- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/3/2023. 

- Địa điểm: tại Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Chư Păh (Số 

14 Lý Thường Kiệt, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). 

b. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển 

- Thời gian: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18/3/2023. 
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- Địa điểm: tại Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Chư Păh (Số 

14 Lý Thường Kiệt, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). 

3. Hình thức xét tuyển vòng 2: Thi viết. 

Lưu ý: Thí sinh dự thi phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước 

công dân hoặc các giấy tờ có liên quan để kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng 

thi. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Păh năm 2022 thông báo 

đến các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng được biết./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CT, PCT, UV HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Cổng TT điện tử huyện, PGD; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT 

Phạm Quang Long 
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