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THÔNG BÁO 
Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tại Vòng 1, triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện dự thi Vòng 2, thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2 

kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2022 
 

1. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 

Triển khai thực hiện công tác tuyển dụng theo Kế hoạch số 207/KH-UBND 

ngày 12/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện, ngày 31/10/2022, Ban Kiểm tra 

Phiếu đăng ký dự tuyển của Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2022 đã tiến hành 

họp để kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của các thí sinh tham gia dự tuyển (Vòng 1) 

theo yêu cầu của vị trí việc làm. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét 

tuyển giáo viên năm 2022 như sau: 

- Vị trí dự tuyển: Giáo viên tiểu học hạng III 

+ Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 93. 

+ Tổng số phiếu đạt yêu cầu: 93. 

+ Tổng số phiếu không đạt yêu cầu: 0. 

- Vị trí dự tuyển: Giáo viên mầm non hạng II 

+ Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 60. 

+ Tổng số phiếu đạt yêu cầu: 60. 

+ Tổng số phiếu không đạt yêu cầu: 0. 

- Vị trí dự tuyển: Giáo viên mầm non hạng III 

+ Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 60. 

+ Tổng số phiếu đạt yêu cầu: 60. 

+ Tổng số phiếu không đạt yêu cầu: 0. 

Danh sách các thí sinh dự tuyển đạt kết quả Vòng 1 và đủ điều kiện tham 

gia Vòng 2 được đính kèm theo Thông báo này. 

2. Thông báo thời gian, địa điểm thi Vòng 2 

2.1. Thời gian: Ngày 18/12/2022. 
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2.2. Địa điểm: 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - Số 205, đường Lê Lợi, phường 

Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Khi tham dự thi Vòng 2, thí sinh phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc 

Căn cước công dân để đối chiếu khi làm thủ tục theo quy định. 

3. Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 

Được đính kèm theo Thông báo này. 

Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2022 thông báo đến các thí sinh, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan để biết./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Các đơn vị trường học; 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu: VT, HĐXT (Tuấn.50b). 
 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mai Thị Ngọc Ảnh 
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