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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-HĐT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 3  năm 2023 
 

THÔNG BÁO  

Danh sách đăng ký dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 1 năm 2023 

 

Trên cơ sở Thông báo số 287/TB-SGDĐT ngày 07/02/2023 về tổ chức thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, đợt 1 năm 2023 và Thông báo số 602/TB-SGDĐT ngày 

04/03/2023 V/v gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ 

quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 1 năm 2023;  

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan và đơn vị trực thuộc 

Sở, đợt 1 năm 2023 (Hội đồng thi tuyển) thông báo danh sách ứng viên tham gia kỳ 

thi tuyển, cụ thể như sau:  

- Tổng số hồ sơ đăng ký: 20 

- Các chức danh không có ứng viên tham gia: 02  

- Các ứng viên đăng ký dự thi cần quét mã QR (đính kèm dưới đây) để tham 

gia nhóm “Nhóm thi chức danh lãnh đạo đợt 1 năm 2023”, nhằm kịp thời nhận 

các thông tin về kỳ thi.  

(đính kèm: mã QR tham gia nhóm; danh sách đăng ký) 

Trên đây là Thông báo danh sách đăng ký dự thi các chức danh lãnh đạo, quản 

lý cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở, đợt 1 năm 2023 của Hội đồng thi tuyển./. 

 

Nơi nhận:        

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo BRVT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng chuyên môn, ĐVTT Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

(Chủ tịch Hội đồng thi) 
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Đề nghị Hiệu trưởng các trường có người tham gia thi chức danh lãnh đạo, 

quản lý chuyển mã QR dưới đây đến người dự thi. 

Người dự thi quét mã QR được cung cấp dưới đây (bắt buộc) để tham gia 

nhóm Zalo “Nhóm thi chức danh lãnh đạo đợt 1 năm 2023”, kịp thời nhận các 

thông tin về kỳ thi. 
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