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THÔNG BÁO 
Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 
    

Căn cứ Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 29/5/2021 của UBND huyện về 
tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi năm 2021; 

Căn cứ lộ trình tuyển dụng viên chức tại Thông báo số 363/TB-HĐTD ngày 
06/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển 
dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thời gian thi: 01 ngày, ngày 01/9/2021, bắt đầu thi từ lúc 07 giờ 30 phút. 

2. Địa điểm thi: Trường THCS thị trấn Plei Kần, đường Hai Bà Trưng, Tổ dân 
phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

3. Hình thức thi: Phỏng vấn. 
* Lưu ý đối với thí sinh: 

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước 7 giờ 00 phút ngày 01/9/2021 để 
thực hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 và phổ biến các nội dung trước khi 
thi. 

- Khi đi thi, thí sinh phải mang theo CMND/CCCD hoặc các giấy tờ tùy thân 
khác có dán ảnh. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 thông báo 

để các cơ quan, đơn vị liên quan và thí sinh biết, thực hiện. Đề nghị thí sinh chủ động 
và thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Hội đồng tuyển dụng trên Trang 
thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi để thực hiện. Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh về 
thời gian, kế hoạch tổ chức thi, Hội đồng tuyển dụng sẽ kịp thời thông báo công khai để 
thí sinh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                       
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Các thí sinh dự thi viên chức năm 2021; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT, Trung tâm 
GDNN-GDTX;        
- Trung tâm Y tế huyện;                                
- Lưu: HĐTD.                                                       
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