
 

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 

Thời gian tổ chức sơ tuyển viên chức để đề nghị tiếp nhận 

vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận 

 

Căn cứ Thông báo số 2375/TB-SGDĐT 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;  

Căn cứ Thông báo số 2775/TB-SGDĐT ngày 03/11/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về 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; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian tổ chức sơ tuyển viên chức để đề 

nghị tiếp nhận vào làm công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian: vào lúc 14h00 ngày 10/11/2021 (chiều thứ Ba). 

2. Địa điểm: tại Phòng họp số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính bố trí phòng làm việc để tổ chức buổi 

phỏng vấn đảm bảo theo thời gian quy định. 

* Ghi chú: Trường hợp nếu có thay đổi về thời gian tổ chức sơ tuyển thì sẽ có 

thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện, nếu 

có vướng mắc thí sinh liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức – 

Hành chính) theo số điện thoại: 0259.3835830 để được hướng dẫn, giải đáp./. 
 

Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ;                                                                                   
- Thành viên HĐST; 

- Trang TT điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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