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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng 

giáo viên tiểu học vào làm việc tại các trường thuộc UBND  

huyện Hưng Nguyên quản lý, năm 2022 

 

   

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 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 về việc 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 Kế hoạch số 416/KH-UBND 11/10/2022 của UBND huyện Hưng 

Nguyên về tuyển dụng giáo viên tiểu học vào làm việc tại các trường thuộc UBND 

huyện quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của UBND 

huyện Hưng Nguyên về việc Thành lập Hội đồng Hội đồng tuyển dụng giáo viên tiểu 

học vào làm việc tại các trường học thuộc UBND huyện Hưng Nguyên quản lý. 

 Sau khi xem xét Báo cáo số 540/BC-BKTPDT ngày 09/12/2022 của Ban kiểm 

tra phiếu dự tuyển về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ tiếp nhận giáo 

viên tiểu học vào làm việc tại các trường thuộc UBND huyện Hưng Nguyên quản lý, 

Hội đồng tuyển dụng thông báo: 

 1. Danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện để tham gia vòng 2, 

gồm:  

- GV văn hóa Tiểu học: 20 người ; GV Tin học tiểu học: 02 người;  GV Thể 

dục tiểu học: 03 người; Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: 14 người. 

(Có Danh sách cụ thể kèm theo ) 

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch 

- Thực hiện sát hạch bằng hình thức phỏng vấn; 

- Thí sinh xét tuyển thực hiện bốc thăm đề và trả lời đề phỏng vấn gồm 03 câu 

hỏi bắt buộc.  

- Câu hỏi phụ: Phần kiến thức về địa phương, ngành giáo dục, kiến thức xã hội, 

Giám khảo hỏi trực tiếp từng thí sinh, không nằm trong đề bốc thăm. 

- Thang điểm cho mỗi đề phỏng vấn là 100 điểm (trong đó: Điểm cho mỗi câu 

hỏi bắt buộc là 30 điểm; 10 điểm cho câu hỏi phụ và phong cách, kỷ luật của thí sinh) 
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-Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 

không quá 15 phút chuẩn bị) 

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch 

Thời gian: Ngày 24/12/2022, khai mạc vào lúc lúc 7h30p. 

Địa điểm: Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Khối 5 Thị trấn Hưng 

Nguyên,  huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo để thí sinh biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTD;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Thí sinh dự xét tuyển;                                                       
- Lưu: VT, HSXT. 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

  

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Lê Phạm Hùng 
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