
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN HỒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         Tân Hồng, ngày 23 tháng 01 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

V/v thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức 

 ngành giáo dục năm học 2017-2018 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

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

tuyển, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí 

đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Nội vụ Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;  

Căn cứ Thông tư số: 288/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số: 45/QĐ-UBND-HC, ngày 02 tháng 02 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng, về việc ban hành quy định phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong các cơ sở công lập cấp 

Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Tân Hồng; 

Căn cứ Kế hoạch số: 203/KH-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2017 của 

UBND huyện Tân Hồng, về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 

2017-2018 đã được Sở Nội vụ phê duyệt tại Công văn số 2282/SNV-CCVC, 

ngày 15 tháng 11 năm 2017 Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức 

ngành giáo dục năm học 2017-2018; 

Căn cứ Thông báo số: 404/TB-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 

năm học 2017-2018;  

Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng thông báo thời gian, địa điểm phỏng 

vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018, như sau: 

1. Thời gian 

- Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 13/02/2018 (thứ 3). 

- Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 13/02/2018 (thứ 3), phỏng vấn các ứng viên xét 

tuyển bậc Mầm non và môn Tiếng Anh.  
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- Lúc 9 giờ 15 phút, ngày 13/02/2018 (thứ 3), phỏng vấn các ứng viên xét 

tuyển môn Tin học.  

2. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng.  

3. Nội dung phỏng vấn 

Thực hiện theo Thông báo số: 404/TB-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng, về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo 

dục năm học 2017-2018. 

4. Đối tượng phỏng vấn 

Tất cả các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển và đủ điều kiện đều tham gia 

phỏng vấn (có danh sách kèm theo). 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng GDĐT huyện Tân Hồng, địa chỉ: Đường 

1/6, Khóm 3, thị trấn Ra Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 

02773.830282. Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Huyện 

theo địa chỉ https://tanhong.dongthap.gov.vn, Website của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, địa chỉ https://pgdtanhong.edu.vn và niêm yết công khai tại trụ sở 

làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện; 

- Đài Truyền thanh Huyện; 

- Cổng thông tin điện tử Huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các Trường trực thuộc Phòng GD&ĐT; 

- Website Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT/UB, NC (N.Trọng). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

  KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Lệ Thủy 
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