
 

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:            /TB-SGDĐT Ninh Thuận, ngày        tháng 11 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển 

để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Căn cứ Thông báo số 2375/TB-UBND ngày 01/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc sơ tuyển viên chức vào công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận;  

Trên cơ sở Báo cáo số     /BC-HĐST ngày /10/2021 của Hội đồng sơ tuyển 

viên chức vào công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Hội đồng sơ tuyển), Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề 

nghị tiếp nhận vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

- Bà Lê Thị Mai Hương - Kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng 

Tắc; Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán; Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B1; Tin 

học: trình độ A; Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ đấu thầu; Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận 

vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo được niêm yết công khai tại trụ sở làm 

việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo 

và gửi thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để thí sinh biết và chủ động ôn tập./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ;                                                                                   
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Trang TT điện tử Sở GDĐT (đăng tin); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 

 

 


		huekhai@ninhthuan.gov.vn
	2021-11-03T15:10:58+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2021-11-03T15:27:52+0700


		2021-11-03T15:28:07+0700


		2021-11-03T15:28:28+0700




