
  

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
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CỘNG  ÒA XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- ạnh phúc 

Số:              /TB-HĐXT    Sầm Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 
 

 T  NG   O 

Nội q    Q   chế kỳ xét t  ển viên chức 

ngành giáo dục thành phố Sầm Sơn năm 2021 

 

 

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

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc 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; 

Hội đồng xét tuyển, Ban Giám sát, Ban Kiểm tra, sát hạch, Tổ giúp việc và 

các Thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch, cán bộ, công chức, viên chức tham gia tổ 

chức kiểm tra, sát hạch thực hiện nội quy và quy chế theo quy định tại Thông tư số 

6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. 

(Có Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ kèm theo 

Thông báo này) 

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

Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh tham dự 

xét tuyển biết và thực hiện./. 

 

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

- Ban Kiểm tra, giám sát; 

- Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- 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. 
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