
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           

 

Số:         /SGDĐT-TCCB 
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức thi 

tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức 

SNGD năm 2019  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng 6  năm 2020 

 

  Kính gửi:  

        - Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1, kỳ thi 

tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019; 

          - Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh Tuyên Quang;  

- Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang; 

- Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang; 

- Công ty Điện lực tỉnh Tuyên Quang 

- Trường Trung học phổ thông Chuyên. 

 

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

dục tỉnh Tuyên Quang các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo năm 2019;  

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 14/6/2020 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển vòng 

1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019; Thông báo số 21/TB-

SGDĐT ngày 21/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện dự thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019;   

Căn cứ Văn bản số 1928/UBND-NC ngày 26/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp 

giáo dục năm 2019 của sở Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển 

vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 đã thông báo tại 

Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 14/6/2020; Thông báo số 21/TB-SGDĐT 

ngày 21/6/2020; Công văn số 541/SGDĐT-TCCB ngày 23/6/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp 

giáo dục năm 2019, như sau: 

1. Thời gian tổ chức thi tuyển vòng 1 

- Khai mạc: 7h00, ngày 09/7/2020 

- Phần thi Kiến thức chung: 8h00, ngày 09/7/2020 

- Phần thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 14h00, ngày 09/7/2020 
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2. Địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1 

Trường Trung học phổ thông Chuyên, số 156, đường Trần Hưng Đạo, tổ 5, 

phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo đến các thí sinh đủ điều 

kiện dự thi tuyển vòng 1 được biết, để có mặt tham dự thi tuyển đúng thời gian, 

địa điểm quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chủ động điều chỉnh thời gian để thực 

hiện tổ chức thi đảm bảo hiệu quả, đúng quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng TDVC Sở GDĐT;      

- Cổng thông tin điện tử tỉnh TQ;  

- Trang thông tin điện Sở GDĐT;                                                                                                                                                    

- Lưu: VT, TCCB(Hường). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Vũ Đình Hưng 
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