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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/TB-HĐTD       Cà Mau, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2  

trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022  

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 

trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 

trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo lập danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét vòng 2 với 

những nội dung như sau: 

1. Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2: (có danh sách kèm theo). 

2. Nộp lệ phí thi:  

Thí sinh thực hiện nộp lệ phí thi bằng cách chuyển khoản qua tài khoản số: 

112000136815, tên tài khoản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, Ngân hàng: 

Vietinbank chi nhánh Cà Mau, nội dung chuyển khoản phải ghi rõ họ và tên thí sinh, 

dự thi môn, nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2022. Mỗi thí sinh nộp lệ phí thi là 

500.000 đồng và nộp trước ngày 05/01/2023. Sau thời gian trên, nếu thí sinh không 

nộp lệ phí dự thi xem như không tham gia dự thi. 

3. Lịch thi và địa điểm thi vòng 2 

Ngày 06/01/2023: Niêm yết danh sách thí sinh tại phòng thi. 

Ngày 08/01/2023: Tiến hành thi bằng hình thức phỏng vấn.  

Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (Địa chỉ: Số 04, Lê 

Thị Riêng, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau). 

Lưu ý: Khi đi thi, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc 

Căn cước công dân để đối chiếu thông tin khi cần thiết. 
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Hội đồng tuyển dụng thông báo và đề nghị các thành viên Hội đồng, các Ban 

giúp việc và thí sinh thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và 

Đào tạo Cà Mau tại địa chỉ http://sogddt.camau.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Tổ chức 

cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 02903.837.338 hoặc 0918.886.926 

để kịp thời biết các thông tin và thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- iOffice (đăng t/b); 

- Website Sở GD&ĐT (đăng t/b); 

- Lưu: HS tuyển dụng. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT 

Lê Hoàng Dự 
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