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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn
kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Quyết định số 376/QĐ-SGDĐT ngày 12 ngày 5 năm 2020 của
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ
điều kiện, không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc
Sở Giáo dục và Đào tạo;
Hội đồng xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo thông báo triệu tập tập thí sinh dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện tham dự vòng 2 tham dự
phỏng vấn, thực hành như sau:
I. Thời gian, địa điểm tổ chức xét vòng 2 (tổ chức phỏng vấn, thực hành)
1. Khai mạc
- Thời gian: Từ 15 giờ, ngày 31/05/2020.
- Địa điểm: Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La
2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét vòng 2 (phỏng vấn)
2.1. Thời gian phỏng vấn:
Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 02/6/2020.
- Buổi Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.
2.2. Địa điểm phỏng vấn:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.
2.3. Lịch phỏng vấn:
Thí sinh phỏng vấn theo vị trí dự tuyển xem lịch chi tiết kèm theo Thông báo
này; Lịch phỏng vấn, danh sách thí sinh theo số báo danh và phòng phỏng vấn được
Hội đồng xét tuyển đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa
chỉ: http://sogddtsonla.edu.vn/ và được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Giáo
dục và Đào tạo, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung
tâm Hành chính công của tỉnh Sơn La và tại địa điểm phỏng vấn: Trung tâm Giáo dục
thường xuyên tỉnh Sơn La, từ ngày 30/05/2020.
3. Đối với thí sinh tham dự xét tuyển vào Trường THPT Chuyên

Thực hiện sát hạch thông qua thực hành các tiết dạy tại Trường THPT Chuyên
(không thực hiện sát hạch thông qua phỏng vấn), thời gian cụ thể như sau:
3.1. Thời gian tiến hành bốc thăm các bài giảng để tiến hành giảng ngày
18/5/2020; địa điểm tại Phòng Hội đồng Trường THPT Chuyên Sơn La (liên hệ ông
Nguyễn Cao Dư, số điện thoại 0948971976, để được hướng dẫn).
3.2. Thời gian tiến hành sát hạch: Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 06/6/2020.
4. Lưu ý về giấy tờ và tham dự phỏng vấn
- Thí sinh đến tham dự phỏng vấn mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh
(chứng minh thư nhân dân hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ Đảng viên,...) để
thành viên Ban kiểm tra sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn.
- Thí sinh phải có m t tại địa điểm tổ chức phỏng vấn theo lịch phỏng vấn
đúng thời gian quy định; trang phục gọn gàng, đảm bảo văn minh, lịch sự.
- Trường hợp thí sinh vắng m t cả buổi phỏng vấn theo lịch đã thông báo sẽ
bị mất quyền tham dự phỏng vấn.
II. Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn
Theo Thông báo số 157/TB-HĐXTVC ngày 12/5/2020 của Hội đồng xét
tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và đã được đăng
công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ:
http://sogddtsonla.edu.vn/.
Theo quy định, Hội đồng xét tuyển sẽ gửi Thông báo này theo địa chỉ mà các thí
sinh ghi trên phong bì thư mà thí sinh đã gửi kèm theo Phiếu dự tuyển; ngoài ra, để các
thí sinh sớm nhận được Thông báo này, Hội đồng xét tuyển sẽ đăng trên Cổng thông tin
điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: http://sogddtsonla.edu.vn/
Nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với Hội đồng xét tuyển dụng ( qua phòng
Tổ chức cán bộ và Chính trị, tư tưởng) theo số điện thoại: 0212.3855.864 trong giờ
hành chính và các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.
Hội đồng xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo thông báo để thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn, thực
hành) biết và thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh;
- UBND huyện/thành phố
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Ban Giám sát;
- Thành viên HĐ xét tuyển;
- Thành viên Ban kiểm tra sát hạch;
- Thí sinh dự tuyển viên chức vòng 2;
- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, HĐTD, (300b).
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