
   UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 
#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

   #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Về thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức 

đối với người đi học theo chế độ cử tuyển 
huyện Đại Lộc năm 2022

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện 
Đại Lộc về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi 
học theo chế độ cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022; 

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử 
tuyển huyện Đại Lộc năm 2022 thông báo thời gian và địa điểm phổ biến, quán 
triệt nội quy, quy chế, tiến hành tổ chức sát hạch, cụ thể như sau:

1. Thời gian sát hạch: Ngày 11/11/2022.
- Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11/11/2022.
- Thời gian sát hạch: Bắt đầu lúc 08 giờ ngày 11/11/2022.
2. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND huyện Đại Lộc.
Thí sinh dự sát hạch có mặt vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 11/11/2022 tại 

Phòng họp số 2 UBND huyện Đại Lộc để nghe phổ biến nội quy, quy chế và một 
số vấn đề cần thiết liên quan kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học 
theo chế độ cử tuyển huyện Đại Lộc năm 2022.

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử 
tuyển huyện Đại Lộc năm 2022 thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham gia dự 
xét tuyển được biết./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐTD;
- Thí sinh dự xét chuyển;
- Website huyện Đại Lộc;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Ban Giám sát;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
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