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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-HĐTD Như Xuân, ngày      tháng 12 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

 Thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với thí sinh đủ điều kiện 

 dự tuyển vòng 2, viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo, năm 2021 

 

Thực hiện quy trình tuyển dụng tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày  

28/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo 

dục & Đào tạo năm 2021; 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng 

vấn như sau:  

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 134 thí sinh  

(có danh sách số báo danh kèm theo) 

2. Nội dung dung ôn tập phỏng vấn: Được đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử huyện Như Xuân kể từ ngày 07/12/2021. Thí sinh tự tải xuống (download) 

và ôn tập theo đề cương đã ban hành. 

3. Thời gian, địa điểm phòng vấn vòng 2 

- Thời gian phỏng vấn: 7h30 phút  ngày 18/12/2021. (Thí sinh có mặt tại địa 

điểm phỏng vấn lúc 6h45 phút để làm các thủ tục và khai mạc). 

- Địa điểm phỏng vấn: Tại trường Tiểu học Thị trấn Yên Cát, huyện Như 

Xuân (Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân).  

4. Nội quy phỏng vấn: Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tuyển 

dụng viên chức không tổ chức học nội quy phỏng vấn. Thí sinh tự tải Nội quy 

phỏng vấn viên chức được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Như Xuân để 

tự nghiên cứu. 

5. Thí sinh ngoài huyện khi đến tham gia phỏng vấn, bắt buộc phải có giấy 

chứng nhận Test nhanh âm tính Covid-19 trong vòng 48 giờ và chứng nhận tiêm 

đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19, thực hiện nghiêm túc 5K trong phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Lưu ý: Thí sinh nào không có giấy chứng nhận Test nhanh âm tính Covid-

19 trong vòng 48 giờ sẽ không được tham gia phỏng vấn. 

6. Lịch phỏng vấn 

Thời gian Phỏng vấn các vị trí dự tuyển Số báo danh Ghi chú 

Sáng 

18/12/2021 

Giáo viên Mầm non 01 -> 24  

Giáo viên Tiểu học 25->37  

Nhân viên Thư viện Tiểu học 51->56  

Nhân viên Thư viện THCS 115->120  

Giáo viên Toán THCS 76->100  



 

Căn cứ lịch trên, các Ban, bộ phận, thành viên tham gia kỳ phỏng vấn căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị các nội dung, báo cáo Hội đồng 

xét tuyển để triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. 

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện Như 

Xuân, niêm yết tại Bảng tin cơ quan UBND huyện và thông báo đến thí sinh./. 

 
   Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ ( để báo cáo);  

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);  

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);  

- Thành viên HĐTD; 

- Thành viên Ban Giám sát; 

- Các ban, bộ phận giúp việc HĐ 

- Đài TT-TH huyện (T/b); 

- Cổng TTĐT huyện;  

- Niêm yết tại bảng tin UBND huyện; 
- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH HĐTD 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đức Đồng  

 

Chiều 

18/12/2021 

Giáo viên Toán THCS  101->108  

Giáo viên Toán  TT GDNN-GDTX 133  

Giáo viên Âm nhạc THCS 121->128  

Giáo viên Tin học Tiểu học 49->50  

Giáo viên Ngữ văn THCS  57->75  

Giáo viên Ngữ văn TT GDNN-GDTX 134  

Giáo viên Mỹ thuật Tiểu học 38  

Giáo viên Mỹ thuật THCS 129->132  

Giáo viên Thể dục Tiểu học 39->47  

Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học 48  

Giáo viên Tiếng Anh THCS 109->114  
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