
 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

Số:            /TB-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

    Hải Phòng, ngày      tháng       năm 2022    
 
 

THÔNG BÁO 
Một số nội dung liên quan đến việc kiểm tra, sát hạch thí sinh dự Vòng 2, 

Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông năm 2022 

 

 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 06/2020/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 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 Kế hoạch số 91/KH-SGDĐT ngày 12/8/2022 về việc tuyển dụng viên 

chức giáo viên trung học phổ thông năm 2022; Kết luận tại cuộc họp Hội đồng tuyển 

dụng ngày 09/12/2022; 

Hội đồng tuyển dụng thông báo một số nội dung có liên quan đến Kỳ tuyển 

dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức kiểm tra, sát hạch 

 1. Thời gian: ½ ngày vào hồi từ 7 giờ 15 phút, ngày 24/12/2022 (thứ 7) 

 2. Địa điểm: Trường THPT Thái Phiên 

(Số 258 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) 

 3. Nội dung: 

  - Từ 7 giờ 15 - 7 giờ 30: Tập trung thí sinh 

  - Từ 7 giờ 30 - 8 giờ: Khai mạc Kỳ tuyển dụng 

  - Từ 8 giờ - 11 giờ 30: Kiểm tra, sát hạch (hình thức phỏng vấn) 

 II. Một số nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch bài giảng 

(Theo tài liệu đính kèm) 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông năm 2022 

thông báo để các tập thể, cá nhân liên quan được biết ./. 

 Chú ý:  

 Các thí sinh không dự triệu tập sáng ngày 14/12/2022 có thể đến Phòng Tổ 

chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng để nhận thẻ dự tuyển.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thành viên HĐTD; 

- Các thí sinh dự thi; 

- Văn phòng Sở GD&ĐT (đưa tin  

   trên trang thông tin điện tử); 

- Lưu VT, HĐTD. 

 

T.M HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Bùi Văn Kiệm 
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