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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1,
kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục, năm học 2022-2023
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Quy định
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của 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 Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND huyện về phê
duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học
2022-2023;
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023 theo Quyết định số
3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện thông báo triệu tập thí sinh
đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023, cụ thể
như sau:
1. Triệu tập 52 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức giáo
dục năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo)
2. Hình thức, nội dung thi.
2.1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
2.2. Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi
60 phút;
Phần II: Thi Tiếng anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm; Thời gian thi
30 phút;
2. Thời gian, địa điểm:
a) Thời gian: khai mạc vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 12/9/2022
- Buổi sáng: Thi vòng 1 đối với vị trí việc làm Giáo viên tiểu học hạng III
+ Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30: thi phần I
+ Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00: thi phần II
- Buổi chiều: Thi vòng 1 đối với vị trí việc làm Giáo viên mầm non hạng III
+ Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00: thi phần I
+ Từ 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30: thi phần II
Lưu ý: Thí sinh khi đi mang theo Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công
dân…. để làm thủ tục kiểm tra trước khi thi và đến trước thời gian khai mạc 15 phút để

xem số báo danh; yêu cầu các thí sinh chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống
dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế.
b) Địa điểm tổ chức thi: Tòa nhà hiệu bộ 15 tầng, trường Đại học Hà Tĩnh, cơ sở xã
Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
- Giao thư ký Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi theo
quy định.
- Đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp bố trí các điều kiện (Hội trường,
máy móc, trang thiết bị, hậu cần,…) đảm bảo cho kỳ thi tuyển.
Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Hương Khê, địa chỉ:
www.huongkhe.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công
huyện, Thông báo trên hệ thống truyền thanh- truyền hình huyện.
Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị các thí sinh tham dự thi đúng thời gian
quy định.Trường hợp thí sinh đủ điều kiện dự tuyển không có mặt đúng thời gian, địa
điểm coi như không tham gia dự tuyển./.
Nơi nhận:
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