
UBND  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

       Số:     322    /TB-SGD&ĐT                   Thừa Thiên Huế, ngày   20   tháng 02 năm 

2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức  

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và các đơn vị trực thuộc Sở, 

năm học 2018-2019 

  

 Căn cứ Thông báo số 3239/TB-SGD&ĐT ngày 28/12/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Quốc Học - 

Huế, năm học 2018-2019; Thông báo số 3240/TB-SGD&ĐT ngày 28/12/2019 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc 

Sở, năm học 2018-2019  

Căn cứ tình hình thức tế, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường THPT 

chuyên Quốc Học-Huế và các đơn vị trực thuộc Sở đã thống nhất thay đổi thời 

gian tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm học 2018-2019, cụ thể: 

1. Thời gian ứng viên kiểm tra thông tin hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên 

chức từ ngày 19/02/2019 đến hết ngày 25/02/2019 tại bảng tin Sở Giáo dục và 

Đào tạo (phía sau cơ quan Sở, đường Trương Định); điều chỉnh thông tin hồ sơ 

(nếu có) trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở. 

2. Thời gian niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra, 

sát hạch; thông báo nội dung ôn tập để kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức từ 

ngày 27/02/2018. 

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch: 02 ngày, 16-17/3/2019 tại 

Trường THPT chuyên Quốc Học-Huế. 

4. Thời gian niêm yết kết quả kiểm tra, sát hạch từ ngày 26/3/2019. 

5. Thời gian thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 09/4/2019.  

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp hoặc qua số điện thoại 

0234.3826.284 của Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo để được giải 

đáp./. 

                                                   

                                      KT. GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:      PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH  
- Người đăng ký dự tuyển;      

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu VT, TCCB.                                               
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