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CQNG HOA XA 119! CHU NGHIA VIfl NAM
Dc Ip - Ty do - Hnh phñc
Hoàng Ma4 ngày 5thang 3 nám 2024.

THÔNG BAO
Ljch tip tyc t chfrc thi tuyn viên chit lam vic t41 các co s& giáo dyc
cong 1p trçrc thuc UBND qun bang Mai nám 2020.
Trin khai Cong van s6 460/SNV-CCVC ngày 03/3/2021 cüa Sà Ni vi
Thàth ph v vic hithng dk ljch tip tçic to chüc tuyên dvng viOn chüc giáo
dic thuOc UBND qun, huyn, thj xä nàm 2020;
U' ban nhân dan qun Hoãng Mai Thông báo ljch tip tic th chüc
thi tuyn vào viên chüc CáC co s& giáo djc cong 1p trrc thuOc UBND qun
Hoâng Mai näm 2020, cithê thu san:
a
A
..
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1. To chirc khai• mc, phoa bien
nyi. quy, quy che, cong hoA soA bao danh,
phông thi trác nghim vông 1...
- Thôi gian: Truóc ngày 13/3/2021 (ph%T thuOc vào thôi gian to chüc tr&c
nghim vông 1 do Ban chi dao tuyên dvng Thânh phô cOng bO).
- Dja dim: Truông THCS Di Kim (s 280, ththng Kim Giang, phu&ng
Dai Kim, qun Hoàng Mai, thành phô Ha Ni).
2. T chfrc thi tr& nghim vông 1 (ngo4i ngfr và kin thfrc chung)
- Thai gian: Dv ki& trong khoàng th&i gian ifs ngày 14/3/2021 dn
20/3/202 1 (ljch ci the dôi vói qun Hoàng Mai do Ban chi dao tuyên dvng
Thành phô cong ho).
- Dja dMm: Trung tam Dào to Cong ngh thông tin và Truyn thông
(sO 1, Hoàng Dao Thüy, Thanh Xuân, HaNOi).
3. Thông báo danh sách dü diu kin diy tuyn vông 2
- Thai gian: Dv kiOn trong khoáng th&i gian ifs ngày 15/3/2021 dn
20/3/2021 (ljch ci the phi thuôc lich thi tràc nghim vông 1 do Ban cM So
tuyên 5ng Thành phO cOng bO).
- Dia dim: Cong b trén Cng thông tin diOn tfr qun Hoãng Mai; BO
phn Tiêp nhn và trà :ket qua giãi quyêt YTHC qun; các don vj có cM tiOu
tuyêndng.
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4. Niem yet so bao danh, so' do phong thi vict mon nghiçp viii chuyen
ngành (vông 2),...
A

- Thi gian: 8h30 ngày 26/3/202 1.
- Dja di&m: Trutng THCS D?i Kim (s6 280, du&ng Kim Giang, phuông
Dai Kim, qun Hoãng Mai, thânh phô Ha NOi).
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5. T chfrc thi vông 2:
- Th&i gian: Tü 7 gi& 30 ngày 27/3/2021.
- Dja dim: Tru&ng THCS Di Kim (sé 280, thr&ng Kim Giang, phuâng
Dai Kim, qun Hoàng Mai, thânh phô Ha Ncii).
6. Cong b6 dim bài thi vit vông 2:
- Th&i gian: Ngày 3 1/3/2021.
- Dja dim: Cng thông tin then tir qun Hoàng Mai; BO phn Tip nhn
vâ trâ két qua giái quyêt 'ITHC qun; các don vj có chi tiêu tuyên ding.
7. Nhn dot d nghj phüc khão (n&i có):
- Thôi gian: Tü ngày 01/4/2021 dn h& 17h00 ngày 15/4/2021.
- Dja dim: Phông Nei vi qun Hoàng Mai (phông 326, Tri sà Qun üy FIDND - UBND qun (Khu Trung tam Hành chInh qun Hoàng Mai, phu&ng
Thinh Liêt, qu3n Hoàng Mai, thânh phô Ha NOi).
8. Cong bE k& qua chm phñc kbão (nu có):
- Thai gian: Ngày 19/4/2021.
- Dia dMm: Ctrng thông tin di4n tfr qun Hoàng Mai; BO phn Tip nhn
và trá két qua giái quyêt YITHC q4n.
9. Thông báo k& qua tuyn dyng:
- Thai gian: Ngày 23/4/2021.
- Dia dim: Cng thông tin then ti qun Hoàng Mai; BO phn Tip nhn
và trà kêt qua giãi quyët TTHC qun; các don vj có chi tiêu tuyên dipg.
Mci thông tin chi tit xin lien h trirc tip
diên thoai sau: 3.6421795 hoäc 3.6421807./.
Ncrinhân:
- IJBND Thành phô;
- Sà N*i vv, Sà GD&DT TP;
- TI Qun ui'; I-IDND qun;
- Lanh dao UBND qun;
- HDTT, Ban giám sat;
- Các don vj lien quan;
- Cng thông tin din t& qun;
Luu NV; VT.

vol

phông NOi

v11

theo các s

TM. UY BAN NHAN DAN
HU TJCH
U T4CH

Trãn Qu9 Thai

