
UBND HUYỆN LANG CHÁNH 
HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

Số:         /TB-HĐ    

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lang Chánh, ngày        tháng 02 năm 2023 

  

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng, sơ đồ vị trí các phòng, 

nội quy, hình thức và thời gian kiểm tra sát hạch vòng 2, kỳ xét tuyển 

viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh. 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

viên chức; 

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;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành Quy 

chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 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 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

Căn cứ Công văn số 17335/UBND-THKH ngày 21/11/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh; 

Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND 

huyện Lang Chánh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Lang Chánh;  

Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 

kỳ xét tuyển tại vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc 

UBND huyện Lang Chánh tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của 

Chủ tịch UBND huyện; 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo 

danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng, sơ đồ vị trí các phòng,  nội quy, 

hình thức và thời gian kiểm tra sát hạch vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh có tên trong danh sách theo 

biểu số 01 (gửi kèm thông báo này), cụ thể như sau:  

1. Thời gian 



 2 

- Từ 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 02 năm 2023 thí sinh xem số báo danh, lịch 

phỏng vấn, sơ đồ phòng phỏng vấn và quy chế, nội quy kỳ kiểm tra sát hạch 

được niêm yết tại: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lang Chánh, địa chỉ: Số 340 

đường Châu Lang, Khu phố Chiềng Ban 2, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 02 năm 2023 khai mạc, phổ biến nội 

quy, quy chế phỏng vấn (tất cả các thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 ở tất cả 

các vị trí việc làm tuyển dụng của kỳ xét tuyển viên chức). Sau khi khai mạc 

xong tổ chức sát hạch, phỏng vấn giáo viên Mầm non, Tiểu học theo số báo 

danh, phòng thi cụ thể như sau: 

Phòng số 01, gồm:  

- 14 thí sinh, vị trí giáo viên Mầm non (số báo danh từ số 01 đến số 14). 

Phòng số 02, gồm:  

- 14 thí sinh, vị trí giáo viên Mầm non (số báo danh từ số 15 đến số 28). 

Phòng số 03, gồm: 

- 06 thí sinh, vị trí giáo viên Văn hóa Tiểu học (số báo danh từ số 01 đến số 06). 

Phòng số 04, gồm: 

- 03 thí sinh, vị trí giáo viên Tiếng Anh Tiểu học (số báo danh từ số 01 đến số 03). 

Phòng số 05, gồm: 

- 02 thí sinh, vị trí giáo viên Tin học Tiểu học (số báo danh từ số 01 đến số 02). 

2. Địa điểm: 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lang Chánh.  

Địa chỉ: Số 340 đường Châu Lang, Khu phố Chiềng Ban 2, thị trấn Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo số báo danh, theo phòng, sơ đồ vị 

trí các phòng, nội quy, quy chế, hình thức và thời gian kiểm tra sát hạch vòng 2, 

kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang 

Chánh để các thí sinh tham dự tuyển dụng biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                           

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban giám sát xét tuyển;  

- Ban sát hạch;        

- Thành viên HĐXT;            

- Các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức;                                                  

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Văn Tuấn 
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