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

               
Ninh Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2,

kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Ninh Giang về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành 
Giáo dục và Đào tạo năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 4263/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện công nhận Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 
tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện Ninh Giang năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện Ninh Giang năm 2022 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn dự tuyển vòng 2;

(có Danh sách chi tiết kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thi sinh biết và 
thực hiện./.

Ghi chú: Thí sinh tham dự tuyển dụng vòng 2 phải thực hiện nghiêm công 
tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo này được niêm yết tại UBND huyện Ninh Giang (phòng Nội 
vụ), các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và được đăng tải trên cổng thông tin điện 
tử huyện Ninh Giang, cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Ninh Giang.

   
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND huyện; (để báo cáo)
- Thành viên HĐTD;
- Ban Giám sát;
- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
- Thí sinh dự tuyển; 
- Lưu: HĐTD, NV.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Thành Vạn
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