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  HUYÊṆ SA THẦY                                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 Số:       /TB-UBND                                 Sa Thầy, ngày       tháng 4 năm 2020 

           

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2,  

kỳ tuyển dụng viện chức ngành Giáo dục và Đào tạo  

năm học 2019-2020 huyện Sa Thầy  

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ -CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về công chức, 

viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thông tư số 03/2019/TTBNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Thông  tư  liên  tịch  số  20/2015/TTLT-BGDĐT- BNV,  ngày  14/9/2015;  

các thông tư liên tịch số 21, 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/9/2015  của 

liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, giáo viên trung học cơ sở; 

Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Sa Thầy về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 

– 2020. 

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy về việc 

thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vòng 1, kỳ thi 

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 huyện Sa 

Thầy; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thông báo triệu tập thí sinh dự 

tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo năm học 2019-2020, với các nội dung như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 

2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 

huyện Sa Thầy. 

Tổng số thí sinh: 467 người, trong đó: 

 - Mần non: 158 người 

 - Tiểu học: 195 người 

 - THCS: 114 người 

(Có danh sách kèm theo) 



 2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 huyện Sa Thầy.  

2.1. Quán triệt nội quy, quy chế thi phỏng vấn vòng 2:  

Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2020, cụ thể: 

+ Thí sinh dự thi giáo viên mầm non: Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00 phút, địa 

điểm: Hội trường trường TH Hùng Vương, thôn 1, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum 

 + Thí sinh dự thi giáo viên Tiểu học: Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút, địa 

điểm: Hội trường trường TH Hùng Vương, thôn 1, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum 

 + Thí sinh dự thi giáo viên THCS: Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00 phút, địa 

điểm: Hội trường trường THCS Nguyễn Tất Thành, thôn 1, thị trấn Sa Thầy. 

 2.1. Tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển: 

 - Thời gian: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2020 đến ngày 11 tháng 5 năm 

2020. Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiểu bắt đầu từ 13 giờ 15 phút. 

 - Địa điểm: 

+ Thí sinh dự thi giáo viên mầm non: Phỏng vấn tại trường TH Hùng 

Vương, thôn 1, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum 

+ Thí sinh dự thi giáo viên Tiểu học: Phỏng vấn tại trường TH Hùng 

Vương, thôn 1, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum 

+ Thí sinh dự thi giáo viên THCS: Phỏng vấn tại trường THCS Nguyễn 

Tất Thành, thôn 1, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum. 

Lưu ý:  

- Thi sinh khi tham gia phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020, phải mang theo thẻ dự phỏng vấn, 

xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe, thẻ 

Đảng viên….) để Ban kiểm tra đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. 

 - Thông tin triệu tập và nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng được đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử huyện Sa Thầy, địa chỉ: 

http://huyensathay.kontum.gov.vn/  

Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn 

vòng 2, kỳ tuyển dụng viện chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-

2020 huyện Sa Thầy./. 

 
Nơi nhận : 
- TT. Huyện ủy (báo cáo); 

- HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (Báo cáo);  

- Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện (T. hiện); 

- Phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT huyện ; 

- Ban giám sát (thực hiện); 

- Ban Kiểm tra sát hạch (thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 (T. hiện); 

- Lưu: HĐTD.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Y Sâm 

 

 

 

 

http://huyensathay.kontum.gov.vn/
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