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THÔNG BÁO
V/v triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 1 của kỳ thi tuyển viên chức giáo
dục cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Ninh Bình năm 2020
Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Sở GD&ĐT
về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục cho các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2020;
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 14/7/2020 về việc tuyển
dụng viên chức giáo dục cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2020 đã được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết
định số 299/QĐ-SNV ngày 17/7/2020;
Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự
thi các nội dung sau:
1. Ngày 27/8/2020: Đúng 8h các thí sinh có mặt tại Trung tâm Giáo dục
thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ: Phố Kỳ Lân, Ngõ
2, đường Tràng An, Phường Tân Thành, Tp Ninh Bình) để nghe quán triệt nội
quy, quy chế thi tuyển, đối chiếu danh sách thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển
viên chức giáo dục cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2020.
2. Ngày 28/8/2020: Khai mạc kỳ thi và lịch thi vòng 1 như sau:
- Từ 7 giờ 00 phút đến 7 giờ 30 phút: Khai mạc kỳ thi.
- Từ 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm
trên giấy môn Kiến thức chung, thời gian thi 60 phút.
- Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm
trên giấy môn Ngoại ngữ thời gian thi 30 phút.
- Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm
trên giấy môn Tin học thời gian thi 30 phút.
3. Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và
Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ: Phố Kỳ Lân, Ngõ 2, đường Tràng An,
Phường Tân Thành, Tp Ninh Bình).
4. Lưu ý:
- Các thí sinh trực tiếp đến kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân theo
Danh sách niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở. Nếu có sai sót, vướng mắc đề nghị
liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở để phản hồi thông tin, thời gian trước ngày

2
26/8/2020. Nếu quá thời gian trên, thí sinh không có ý kiến phản hồi lại coi như
đồng ý kết quả Hội đồng tuyển dụng đã niêm yết;
- Mỗi môn thi thí sinh phải có mặt trước phòng thi 15 phút để làm thủ tục dự
thi và phải mang Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
- Khi đi học nội quy, quy chế và tham dự thi tuyển các thí sinh phải đeo
khẩu trang;
- Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong
quá trình triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức nếu có thay đổi về thời gian tổ
chức thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo công khai trên
Website: ninhbinh.edu.vn, đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhập tình hình.
Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1;
- Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ;
- Lưu: HĐTT.
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