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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2
tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2020
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/01/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 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 sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng
công chức, 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;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối
với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về việc 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 loại công
việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND
tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Thực hiện Phương án số 47/PA-UBND ngày 20/05/2020 của UBND huyện
Nông Cống về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020.
Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2020 huyện Nông
Cống thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển các nội dung sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 gồm 326 người, trong đó:
- Đối tượng 1: 0 người
- Đối tượng 2: 191 người
- Đối tượng còn lại: 135 người
(Có danh sách kèm theo, danh sách được lập theo thứ tự A, B, C đối với
từng đối tượng dự tuyển)
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2. Thời gian, địa điểm tổ chức Vòng 2: Ngày 28, 29, 30 tháng 8 năm 2020
tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nông Cống
3. Để thực hiện phòng tránh dịch Covid-19, Hội đồng xét tuyển không tổ
chức tập trung thí sinh. Thông báo này và nội dunghướng dẫn ôn tập được gửi
bằng văn bản qua đường bưu điện đến địa chỉ liên hệ của thí sinh theo phiếu đăng
ký dự tuyển, gửi đến email các trường mầm non trong huyện, đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử huyện Nông Cống, trên Đài phát thanh huyện Nông Cống và
niêm yết tại Phòng Nội vụ.
4. Mọi ý kiến của thí sinh đề nghị liên hệ đến Hội đồng xét tuyển (qua số
điện thoại 0912.961.176)hoặc liên hệ gặp trực tiếp (tại Phòng Nội vụ) trong giờ
hành chính ngày làm việcđể được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các trường mầm non;
- Cổng TTĐT huyện;
- Đài phát thanh huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng GD&ĐT;
- Thí sinh ĐKDT;
- Lưu: VT.
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