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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022 

         

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo của thị xã Điện Bàn năm 2022; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/7/2022 

của UBND thị xã Điện Bàn về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Điện Bàn năm 2022. Uỷ ban nhân dân thị xã Thông báo danh mục tài liệu 

ôn tập các môn thi ở vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng 

viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2022 để thí sinh tham khảo, tự 

ôn tập, cụ thể: 

(Kèm theo danh mục tài liệu từng môn thi) 

Danh mục tài liệu được đăng tải tại địa chỉ: 

http://dienban.quangnam.gov.vn và http://dienban.edu.vn/. 

Kể từ thời điểm đăng ký tham gia dự tuyển, thí sinh phải thường xuyên theo 

dõi, truy cập các trang thông tin của UBND thị xã để cập nhật các Thông báo có 

liên quan đến công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

thị xã năm 2022. 

Ủy ban nhân dân thị xã Thông báo để các các cơ quan, đơn vị và thí sinh 

có nhu cầu được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Quảng Nam;  

- Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;  

- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;  

- Đài PTTH Quảng Nam; Báo Quảng Nam;  

- BTV Thị uỷ;  

- TTHĐND,UBND thị xã;  

- Cổng thông tin điện tử thị xã;  

- Phòng Nội vụ; Phòng GDĐT; Phòng VHTT; 

- Trung tâm VH-TT&TT-TH (để thông báo);  

- Các trường MN, TH,THCS công lập; 

- Lưu: VT,GD. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Thị Thuý Hằng 
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