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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức khai mạc và phỏng vấn kỳ xét tuyển 

 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn, năm 2021 

  

Ngày 31/12/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Sầm Sơn đã có Thông báo số 6588/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh 

đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Sầm Sơn năm 2021, theo đó địa điểm Tổ chức khai mạc và phỏng vấn 

sát hạch là: Trường THPT Sầm Sơn (Số 18 Đào Duy Từ, phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, có một số 

lí do khách quan, do đó Hội đồng xét tuyển thông báo thay đổi địa điểm tổ chức 

khai mạc và phỏng vấn sát hạch cụ thể như sau:  

1. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, học quy chế 

- Khai mạc: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 14/01/2022. 

- Học quy chế: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút, ngày 14/01/2022. 

* Địa điểm: Trường THCS Bắc Sơn (Đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).  

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn  

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

* Địa điểm: Trường THCS Bắc Sơn (Đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 

Lưu ý: Thí sinh tham dự khai mạc, nghe quy chế và phỏng vấn sát hạch phải 

mang theo CMND hoặc CCCD để làm thủ tục; Giấy chứng nhận test nhanh Âm 

tính với Covid-19 và 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. 
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