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Khánh Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2014-2015
(khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)
Tiếp theo Thông báo số 75 /TB-SGDĐT ngày 21/01/2015của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo đợt 2 năm
học 2014-2015 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo
dục và Đào tạo thông báo các nội dung sau:
1. Điều chỉnh thời gian niêm yết điểm xét tuyển và giải quyết thắc mắc,
khiếu nại tại Mục 7 về “Lịch tổ chức thực hiện”.
Cụ thể như sau:
TT
1

Nội dung công việc
Niêm yết danh sách người đủ ĐK
dự tuyển; Thông báo địa điểm, thời
gian khai mạc

2

Khai mạc kỳ tuyển dụng; thu lệ phí

3

Tổ chức bốc thăm tiết dạy

4

Tổ chức sát hạch
Niêm yết điểm xét tuyển và giải
quyết thắc mắc, khiếu nại…

5
6

Thẩm định kết quả

7

Niêm yết danh sách trúng tuyển

8

Trao quyết định tuyển dụng, nhận
nhiệm sở

Ngày
27/01/2015

Ghi chú
Tại cơ quan và đăng
trên Website

Trường THPT Nguyễn
Văn Trỗi
Tại địa điểm tổ chức
02/02/2015 kiểm tra sát hạch (Mục
5)
04-07/02/2015 Theo lịch bốc thăm
Tại cơ quan và đăng
09-24/02/2015
trên Website
25/02Sở Nội vụ
06/3/2015
Tại Sở và đăng trên
09/3/2015
Website
31/01/2015

14/3/2015

Tại cơ quan Sở GDĐT

2. Danh sách người đăng ký đủ điều kiện dự tuyển đợt 2 kèm theo Thông
báo này được đăng trên website và niêm yết tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Những người có tên trong danh sách nêu trên thực hiện các nội dung
theo kế hoạch sau:
a) Dự khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức:
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 31/01/2015;

- Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (số 32- Hàn Thuyên, Nha
Trang, Khánh Hòa);
- Trang phục: Người đăng ký xét tuyển khi đến dự khai mạc phải ăn mặc
chỉnh tề, nghiêm túc (không mặc áo thun, quần jean);
- Nội dung: Công bố các quyết định thành lập Hội đồng và các ban thuộc
Hội đồng; phổ biến các quy định liên quan đến tuyển dụng; giải quyết thắc mức
(nếu có).
b) Nộp lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng/người (nếu người đăng ký xét
tuyển không nộp lệ phí trong buổi khai mạc thì Hội đồng xét tuyển viên chức Sở
Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa sẽ xóa tên khỏi danh sách đăng ký dự tuyển);
Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thông
báo để người đăng ký dự tuyển biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Website Sở GDĐT;
- Niêm yết tại CQ Sở;
- Lưu VT, TCCB.
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