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THÔNG BÁO  

 Triệu tập thí sinh tham dự xét chuyển chức danh nghề nghiệp 

viên chức Mầm non năm 2020 

 

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; 

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy 

định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 1053/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện về 

việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức Mầm non năm 2020; 

Căn cứ danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét chuyển chức danh nghề 

nghiệp viên chức Mầm non năm 2020, 

Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa thông báo triệu tập 22 thí sinh đủ điều 

kiện tham dự xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức Mầm non năm 2020 

(danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Tuyên Hóa) với các 

nội dung sau: 

1. Khai mạc kỳ xét chuyển 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2020 (thứ Bảy). 

- Địa điểm: Tại Hội trường (tầng 1), cơ quan HĐND và UBND huyện 

Tuyên Hóa. 

(Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình). 

Lưu ý: Thí sinh dự xét chuyển có mặt trước giờ khai mạc ít nhất 30 phút để 

kiểm tra các thông tin về cá nhân. 

2. Phỏng vấn xét chuyển 

- Thời gian: Từ 13 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2020 (thứ Bảy). 

- Địa điểm: Tại Hội trường (tầng 1), cơ quan HĐND và UBND huyện 

Tuyên Hóa. 
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(Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình). 

Thí sinh tham gia dự xét chuyển xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc 

Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác 

để thành viên Ban kiểm tra sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ UBND huyện (qua Hội đồng xét chuyển) để 

được hướng dẫn, giải quyết theo số điện thoại: 0232 3684 130 hoặc 0232 3683 

515. 

Trên đây là Thông báo của UBND huyện, đề nghị các thí sinh đến tham dự 

khai mạc và phỏng vấn đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Ban Thường vụ Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Hội đồng XC; 

- Phòng Nội vụ (niêm yết tại trụ sở làm 

việc); 

- Văn phòng HĐND & UBND huyện 

(đăng trang thông tin điện tử UBND 

huyện); 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HĐXC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Lê Nam Giang 

 

 

 

 

 


		giangln.th@quangbinh.gov.vn
	2020-10-02T20:46:34+0700


		2020-10-05T08:03:17+0700


		2020-10-05T08:03:31+0700


		tuyenhoa@quangbinh.gpv.vn
	2020-10-05T08:03:46+0700




