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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017-2018
Căn cứ Ke hoạch số 1698/KH-ƯBND ngày 20/9/2017 và Thông báo số
58/TB-ƯBND ngày 21/9/2017 của ƯBND huyện Tây Trà về tuyển dụng giáo
viên cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở
giáo dục công lập trực thuộc ủ y ban nhân dân huyện Tây Trà, năm học 2017 2018.
Đe chuẩn bị cho kỳ thi tuyến giáo viên năm học 2017 - 2018, Hội đông thi
tuyển giáo viên huyện Tây Trà triệu tập thí sinh đăng ký dự thi tuyển giáo viên
năm học 2017 - 2018 để phố biến nội quy, quy chế thi, hướng dẫn thí sinh làm
bài thi, nhận giấy báo dự thi và các nội dung liên quan đến kỳ thi.

1. về thòi

gian

- Thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí việc làm có mã ngành dự tuyên:
Bậc Mầm non: mã ngành (MNON); Bậc Tiểu học: mã ngành (SPTH; AVAN;
THDU; TỈHO; NHAC; MYTH) có mặt luc 8 giò’ 00* phút ngay 07/11/2017 (Sáng
thứ 3).
- Thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm có mã ngành dự tuyên: Bậc
Trung học CO’ sở: mã ngành (TOAN; VALY; HOHO; SINH; NVAN; LISU
GDCD; AVAN; THDƯ; CONG; TIHO; NHẠC; MYTH) có mặt lúc 14 giò’ 00
phút ngày 07/11/2017 (Chiều thứ 3).
2. Địa điểm: Hội trường số 02, ƯBND huyện Tây Trà (Thôn Gò Rô, xã
Trà Phong, huyện Táy Trà, tỉnh Quảng Ngãi).
Hội đồng thi tuyến giáo viên năm 2017 huyện Tây Trà thông báo đến các
thí sinh đủ điều kiện dir thi biết, đề nghị thí sinh có mặt đúng thời gian và địa
điểm theo quy định./.
(Thông bảo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Tây
Trà: tay tra. quangngai.gov. vn).
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