SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
Số: 2046 /TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ
tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 140/2017/NĐ-CP ngày
05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất
sắc, cán bộ khoa học trẻ; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 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 trưởng 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 Văn bản số 5520/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh về
tuyển dụng giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh;
Căn cứ Kế hoạch số 1670/KH-SGDĐT ngày 01/9/2021 về việc tuyển dụng
giáo viên vào làm việc tại trường THPT Chuyên theo Nghị định số 140/2017/NĐCP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-SGDĐT ngày 14/10/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự
phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT Chuyên Hà
Tĩnh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ;
Hội đồng tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ thông báo triệu tập thí sinh đủ
điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2 (có danh
sách kèm theo).
2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn vòng 2
- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 21/10/2021;
- Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh – Số 52, đường Lê Hồng
Phong, thành phố Hà Tĩnh.
3. Danh mục tài liệu ôn tập: Gửi kèm theo Thông báo này.
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Thí sinh có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng thời gian quy định, trang phục
gọn gàng, lịch sự, mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh để làm thủ tục kiểm tra
trước khi tham dự phỏng vấn, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch
COVID-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Danh sách thí sịnh;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TCCB, HĐTD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT
Nguyễn Quốc Anh
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Số: 2046/SGDĐT-TCCB;
15/10/2021; 17:51:57

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng
tuyển dụng giáo viên làm việc tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
(Kèm theo Thông báo số 2046 /TB-HĐTD ngày 15 /10/2020 của HĐTD)
TT
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Họ tên

Thái Thị Thanh Thanh

Ngày sinh

Trình độ
chuyên môn

Thành tích Học sinh
giỏi cao nhất

24/3/1999

Đại học Sư
phạm Tiếng
Anh – Loại
Xuất sắc;

Giải Ba,
HSG tỉnh lớp 12

Ghi chú

