
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

   

       Điện Bàn, ngày 09 tháng 9 năm 2022 Số: 382   /TB-UBND 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) 

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

 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 
thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển 

vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào 
tạo thị xã năm 2022 như sau: 

* Địa điểm thi: Tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng 

Nam (Địa chỉ: số 749 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam). 

* Thời gian thi: Thi vào ngày 17/9/2022. 

* Lịch thực hiện: 

- Ngày 16/9/2022 - 14 giờ 00 (chiều thứ 6): Thí sinh có mặt tại địa điểm thi 

để khai mạc kỳ thi, nghe phổ biến quy chế, nội quy thi và chỉnh sửa thông tin (nếu 

có). 

+ Từ 14h00 đến 15h00: Từ số báo danh 0001 đến 0448, bao gồm các vị trí 

tuyển dụng: Giáo viên Trung học cơ sở. 

+ Từ 15h00 đến 16h00: Từ số báo danh 0449 đến 0787, bao gồm các vị trí 

tuyển dụng: Nhân viên, Giáo viên mầm non, Giáo viên Tiểu học. 

- Ngày 17/9/2022: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành 

+ Ca sáng 7h30: Từ số báo danh 0001 đến 0448, bao gồm các vị trí tuyển 

dụng: Giáo viên Trung học cơ sở. 

+ Ca chiều 13h30: Từ số báo danh 0449 đến 0787, bao gồm các vị trí tuyển 

dụng: Nhân viên, Giáo viên mầm non, Giáo viên Tiểu học. 

* Lưu ý: 

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút; mang theo chứng minh nhân 

dân (căn cước công dân) hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) để xuất trình khi 

gọi vào phòng thi. 



Thông báo này được đăng tải trên http://dienban.quangnam.gov.vn và 

http://dienban.edu.vn, niêm yết tại UBND thị xã để các cơ quan, ban, ngành và thí 

sinh được biết (từng thí sinh có gửi thông báo riêng qua đường bưu điện). 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
 

- UBND tỉnh Quảng Nam (B/c);  
- Sở Nội vụ (B/c);  
- Sở Giáo dục và Đào tạo (B/c); 

- 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; 

- Hội đồng TD, các Ban của Hội đồng; 

- Ban giám sát Hội đồng tuyển dụng;  
- Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ tại QN;  
- Công an; TT Y tế thị xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND; 

- Phòng Nội vụ; Phòng GDĐT; 

- Trung tâm VH-TT&TT-TH; 

- UBND phường Điện Ngọc; 

- Các trường MN, TH,THCS công lập; 

- Lưu: VT, TC. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Thị Thuý Hằng 
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