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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 
 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên huyện Đồng Xuân, năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện về 

việc xét tuyển viên chức giáo viên huyện Đồng Xuân, năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch 
UBND huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên huyện 

Đồng Xuân, năm học 2022- 2023; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên 

huyện Đồng Xuân, năm học 2022-2023 ban hành Kèm theo Quyết định số 
01/HĐXTVCGV ngày 13/9/2022; 

Căn cứ Quyết định số 2987/QĐ-UBND, ngày 11/11/2022 của UBND 
huyện Đồng Xuân về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2022- 
2023. 

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên huyện Đồng Xuân, năm học 
2022-2023 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét 

tuyển viên chức giáo viên huyện Đồng Xuân, năm học 2022- 2023, cụ thể như 
sau: 

1. Nộp lệ phí thi 

- Mức thu lệ phí là 400.000 đồng/thí sinh (bằng chữ: bốn trăm nghìn 
đồng); 

- Thời gian nộp lệ phí: từ ngày 15/11/2022 đến hết 18/11/2022 (trong giờ 
hành chính). 

- Địa điểm thu lệ phí thi: Phòng Nội vụ huyện Đồng Xuân (số 68, Đường 
Trần Phú, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). 

* Lưu ý: Đến hết ngày 18/11/2022, thí sinh không hoàn thành việc nộp 
lệ phí thi thì xem như thí sinh không có nguyện vọng dự xét tuyển vòng 2. 

2. Khai mạc, nghe phổ biến quy chế 

Thí sinh có mặt lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/11/2022, tại Trường THCS 

Phan Lưu Thanh (Khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh 
Phú Yên) để Dự Lễ khai mạc và nghe phổ biến Quy chế thi. 
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3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: Thí sinh có mặt lúc 07 giờ 00 phút, 
ngày 27/11/2022, tại Trường THCS Phan Lưu Thanh (KP Long Bình, thị trấn La 

Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để dự xét tuyển vòng 2 (Thi môn nghiệp 
vụ chuyên ngành). 

4. Hình thức thi, nội dung thi 

- Hình thức thi: thi viết; 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 
dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.  

5. Nội dung ôn tập: Thí sinh tự sưu tầm tài liệu và tự ôn tập. Nội dung ôn 
tập theo Thông báo về nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của Hội đồng 

xét tuyển viên chức giáo viên huyện Đồng Xuân, năm học 2022-2023 (được 
đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Đồng Xuân, địa chỉ: 
https://dongxuan.phuyen.gov.vn ). 

*Lưu ý: Khi đến tham dự xét tuyển vòng 2, thí sinh phải mang theo giấy 
Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của cá nhân.  

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên huyện Đồng Xuân, năm học 
2022-2023 thông báo cho thí sinh biết, thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ (b/c); 
- UBND huyện (b/c); 
- P. Chủ tịch, các UVHĐ; 
- Ban Giám sát;  
- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tin); 
- TT Văn hóa-Thể thao và TT-TH huyện (t/báo); 
- UBND các xã, thị trấn (t/báo); 
- Thí sinh dự tuyển; 
- Lưu: Hs HĐXT.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Đặng Văn Trọng 
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