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Việt Trì, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
Kết quả thẩm định hồ sơ xét tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017
nộp bổ sung từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018;
Địa điểm, lịch tổ chức kiểm tra sát hạch phỏng vấn.
Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì trân trọng thông báo:
1. Kết quả thẩm định hồ sơ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục
thành phố Việt Trì năm 2017, ngạch viên chức: giáo viên mầm non; đợt nộp
bổ sung hồ sơ từ ngày 12/3/2018 đến 16/3/2018: 13 thí sinh (có danh sách kèm
theo).
2. Địa điểm, lịch tổ chức kiểm tra sát hạch phỏng vấn:
+ Địa điểm: Trường THCS Tân Dân (địa chỉ: Phường Tân Dân - Thành
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ).
+ Lịch tổ chức phỏng vấn:
- Từ 9 giờ 00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2018: Niêm yết danh sách.
Mời 233 thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tuyển ngày
18/01/2018 và 13 thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tuyển ngày
22/03/2018, đến trường THCS Tân Dân để xem số báo danh và phòng dự kiểm
tra sát hạch phỏng vấn.
- Từ 7 giờ 30 phút ngày 03/4/2018: tổ chức phỏng vấn. Tất cả các thí sinh
có mặt tại THCS Tân Dân trước 30 phút để ổn định tổ chức.
Yêu cầu thí sinh đến đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như DS;
- Lưu VT, HĐTD.
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