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THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện tham dự  kỳ thi tuyển viên chức và giáo viên đủ điều 

kiện tiếp nhận về ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Thái Hòa 

 

 

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thị xã 

Thái Hòa về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển 

viên chức và giáo viên đủ điều kiện tiếp nhận về ngành GD&ĐT thị xã Thái Hòa 

năm học 2022-2023; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Đào tạo thông báo cho 01 

giáo viên đủ điều kiện tiếp nhận và 78 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi 

tuyển viên chức ngành Giáo dục năm học 2022-2023 (Có danh sách kèm theo). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức  thông báo cho các giáo viên và các thí sinh 

được biết./. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Chủ tịch UBND thị xã; (b/c) 
CHỦ TỊCH 

- Phòng VH&TT (để đăng cổng TTĐT); 

- Phòng Nội vụ; phòng GD&ĐT; 
 

- Các giáo viên, thí sinh;  
- Lưu: HĐTD PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

 Đinh Thế Vinh 
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