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THÔNG BÁO
Nhận hồ sơ bổ sung thi, xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo, năm học 2018-2019
Ngày 18/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Thông báo số
2350/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở GDĐT;
Qua thống kê số lượng và xét hồ sơ đủ điều kiện đăng ký thi, xét tuyển viên
chức các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm học 2018-2019 cho thấy vẫn còn thiếu
hồ sơ so với chỉ tiêu giao;
Nay Sở GDĐT thông báo nhận hồ sơ bổ sung đối với những đơn vị còn chỉ
tiêu thi, xét nhưng chưa có hồ sơ đăng ký, cụ thể như sau:
I. Các đơn vị chỉ tiêu còn thiếu:
1. Thi tuyển viên chức: 18 chỉ tiêu
- Các trường THPT: thiếu 08 chỉ tiêu
Số lượng cần tuyển
Stt
Đơn vị
Tiếng Tiếng
Tin
Quốc
GDCD

1
2
3
4
5

THPT Nguyễn Trãi, huyện Châu Đức
PTDT Nội trú tỉnh, huyện Châu Đức
THPT Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc
THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo
01
THPT Vũng Tàu, Tp Vũng Tàu
Tổng cộng
01
- Các trường chuyên biệt: thiếu 10 chỉ tiêu

Anh

Nhật

học

phòng

01
01
01
01
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01
01
01

01

01

+ Trường Khiếm thị Hữu Nghị Phú Mỹ: 04 giáo viên tiểu học
+ Trường Nuôi dạy khuyết tật Bà Rịa: 01 giáo viên Mỹ thuật; 01 giáo viên
Thể dục.
- Trường CĐSP: 01 giảng viên môn Sử; 01 giảng viên môn Địa; 01 giảng
viên Mỹ Thuật; 01 giảng viên Thư viện.
2. Xét tuyển nhân viên: thiếu 02 chỉ tiêu
- Trường Khiếm thị Hữu Nghị Phú Mỹ: 01 nhân viên hỗ trợ khuyết tật.
- Trường Nuôi dạy khuyết tật Bà Rịa: 01 nhân viên Thư viện.
II. Thời gian và điều kiện nhận bổ sung hồ sơ
1. Thời gian, điều kiện nhận hồ sơ bổ sung: đến hết ngày 11/3/2019
1

- Chi tiết về hồ sơ xem: Thông báo số 2350/TB-SGDĐT ngày 18/12/2018
về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT của Sở
GDĐT; Thông báo số 356/TB-SGDĐT ngày 22/02/2019 thông báo điều chỉnh
hình thức, nội dung thi, xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
GDĐT năm học 2018-2019 (có đính kèm).
- Sở GDĐT sẽ tổng hợp hồ sơ nhận bổ sung trình Sở Nội vụ xin ý kiến (nếu
có hồ sơ nộp).
2. Thời gian dự kiến tổ chức thi, xét tuyển
- Thi tuyển viên chức:
+ Ngày 12/3/2019: làm thủ tục chuẩn bị thi; tại TTGDTX tỉnh, TP Bà Rịa.
+ Ngày 18/3/2019: tổ chức thi vòng 1; tại TTGDTX tỉnh, TP Bà Rịa.
+ Ngày 23/4/2019: tổ chức thi vòng 2 (tại các điểm thi)
+ Ngày 26/4/2019: thông báo kết quả
(Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản trước ngày làm thủ tục
chuẩn bị thi).
- Xét tuyển viên chức:
+ Ngày 21/3/2019: phỏng vấn vòng 2; tại TTGDTX tỉnh, TP Bà Rịa, địa chỉ
59 Hùng Vương – TP Bà Rịa.
+ Ngày 26/4/2019: thông báo kết quả
Sở GDĐT thông báo đến các cá nhân, tổ chức biết nộp hồ sơ khi có nhu
cầu; Sở trân trọng kính đề nghị Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh đăng thông báo này
trên Báo, Đài để mọi người dân được biết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Ban giám sát Sở Nội vụ (b/c);
- Đài PTTH tỉnh (Ph/h);
- Báo BRVT (Ph/h);
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Website Sở;
- Lưu: VT.
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