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THÔNG BÁO 

Tr  u tập thí sinh đủ điều ki n tham dự V n  2 xét tuyển 

 v ên chức ngành G áo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn, năm 2021 

  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/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 Công văn số18003/UBND-THKH ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Sầm Sơn; Kế hoạch số 4497/KH-UBND ngày 23/9/2021 của 

UBND thành phố Sầm sơn về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Sầm Sơn năm 2021; Thông báo số 5588/TB-UBND ngày 

16/11/2021 của UBND thành phố Sầm Sơn về Tuyển dụng viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 8564/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Sầm Sơn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Sầm Sơn, năm 2021; 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm 

Sơn thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên 

chức ngành giáo dục năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tr  u tập thí s nh đủ đ ều tham dự V n  2 

Số lư ng: 176, trong đó: 

- Dự xét tuyển vị trí Giáo viên Mầm non: 63 thí sinh; 

- Dự xét tuyển vị trí Giáo viên Văn hóa bậc Tiểu học: 35 thí sinh; 

- Dự xét tuyển vị trí Giáo viên THCS: 77 thí sinh; 

- Dự xét tuyển vị trí Giáo viên Toán THPT (Trung tâm GDNN-GDTX): 01 

thí sinh; 

(Có Danh sách cụ thể kèm theo) 

2. Th     an, địa đ ểm n he phổ b ến nộ  quy, quy chế xét tuyển, xem số 

báo danh, ph n  phỏn  vấn 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 14/01/2022. 

- Địa điểm: Trường THPT Sầm Sơn (Số 18 Đào Duy Từ, phường Trường 

Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).  

 



3. Th     an, địa đ ểm tổ chức kha  mạc 

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 14/01/2022. 

- Địa điểm: Trường THPT Sầm Sơn (Số 18 Đào Duy Từ, phường Trường 

Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).  

4. Th     an, địa đ ểm phỏn  vấn  

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 15/01/2022. 

- Địa điểm: Trường THPT Sầm Sơn (Số 18 Đào Duy Từ, phường Trường 

Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).  

5. Hình thức k ểm tra, sát hạch: Phỏng vấn. 

6. Về nộ  dun  ôn tập: Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức 

tạp nên Hội đồng xét tuyển không tổ chức tập trung ôn tập, vì vậy các danh mục tài 

liệu, hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo bằng văn 

bản cụ thể đến các thí sinh, đồng thời sẽ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành 

phố (Thí sinh chủ động truy cập trang web: https://samson.thanhhoa.gov.vn để lấy 

thông tin). 

7. Rà soát thôn  t n 

Các thí sinh rà soát thông tin cá nhân tại Danh sách, liên hệ với Phòng Nội 

vụ qua số điện thoại 0333.064.888 để điều chỉnh, bổ sung trước ngày 10/01/2022 

trong trường h p có sai lệch. 

  Lưu ý: Các thí sinh về tham dự nghe phổ biến nội quy, quy chế; tham dự 
phỏng vấn sát hạch đều phải có Chứng nhận kết quả test nhanh Covid-19 âm tính 

trong vòng 72h (tính đến hết 17 giờ ngày 15/01/2022), đồng thời thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng, chống dịch. 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục thông báo để các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và các thí sinh đăng ký dự xét tuyển biết, theo dõi./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Ban Kiểm tra, giám sát; 

- Phòng GD&ĐT thành phố; 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

- Trung tâm GDNN & GDTX Sầm Sơn ; 

- Các thí sinh tham dự xét tuyển; 

-  Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố (đ/tải); 

- Lưu: HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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