
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO QUANG  NGAI 

S& S5TAIJBND-NC TP. Quáng Ngdi, ngay34 tháng 12 nám 2021 
V/v to chirc thi vOng 2, 

kS' tuyén ding giáo viên nãm 2021 

KInhgüi: 
- Uy ban nhân dan huyn Nghia Hành; 
- Uy ban nhãn dan huyn Son Tjnh; 
- Uy ban nhân dan huyn L Scm. 

Thrc hin Cong van s 703 1/UBND-NC ngày 23/12/202 1 cüa UBND tinh 
Quãng Ngâi ye vic to chi'rc thi vOng 2 tuyên diing giáo viên näm 2021; Cong v.n 
so 5774/UBND-NC ngày 29/10/202 1 cüa UBND tinh ye vic to chcrc thi ghép 
vông 2 k' tuyên diing giáo viên nám 2021. 

Theo k& qua cuc hçp Hi dng tuyn dging giáo viên thành ph ngày 
28/12/2021, dé chuân b tot cho k' tuyen diing giáo viên näm 2021 (vông 2), 
UBND thành phô dênghj UBND các huyn Nghia Hành, Scm Tjnh, L Scm chi 
dao các Hi dông tuyên diing phôi hcip th1rc hin mt so ni dung, ci the nhix sau: 

1. Thông báo triu tp các thI sinh dü diu kin dir thi vông 2 cüa don vj 
mInh theo các ni dung cii the nhu sau: 

a. Nhn giy báo thi: 

- Th&i gian nhn: Tir ngày 06/01/2022 dn ngày 07/01/2022. 

+ Bui sang: tr 7 gR 30 phüt dn 11 giè. 

+ Bui chiu: tir 14 giä dn 17 gRr. 

- Dja dim nhn giy báo thi: Co quan T chtirc — Ni vi thành ph Quang 
Ngãi (dja chi: 57 Phan DInh Phuing, TP Quáng Ngai). 

(D nghj thI sinh trc ti4o  dEn nhn giá'y báo thi, khóng dwçic nhn thay,) 

b. Thô'i gian, dja diem, hInh thfrc thi vông 2: 

- Thôi gian thi: 

+ Ngày 14/01/2022:làm thu tçtc dir thi, nghe ph bin Ni quy kS'  thi, khai 
báo y tê và thirc hiñ aác quy djnh khác ye phOng, chông djch Covid- 19 tai  dja 
diem thi (thIsinh có mt'lzc 14 già 00phit). 

+ Ngày 15/01/2022: thI sinh có mitt liic 07 gi6 00 phIt d lam thñ tçic vào 
phOng thi (07 gi& 45 phu't m& dé và phát dé, 08 già 00 pht tInh già bat dáu lam 
bat thz). 

- D!a diem thi: Trir&ng THCS Trn Hung Do ('d.ia chi: SO' 02, dtthng 
Nguyen Thj Minh Khai, phthng Trán Himg Dgo, TP Quáng Ngâi,). 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Doe lap - Tur do - Hanh phüc  



Ha HoàngVit Phirong 

- Mon thi và hInh thfrc thi: 

+ Mônthi: Thimônnghip viichuyênngànhtheovjtrIvic lam thI sinh dã 
dang k' du tuyên. 

+ HInh thüc thi: thi vi&, thai gian lam bài 180 phiit. 

c. Môt s hru dôi vó'i thI sinh: 

- Khi di thi thi sinh mang theo Giy chIrng minh nhân dan hoc The can 
cuâc cong dan hoac  mt trong các loai giây t tüy than hçrp pháp khác có dan ãnh 
dê giám thj dOi chiêu truâc khivào phôngthi;khôngmangcác 4t diingkhôngcho 
phép vào phôngthitheo ni quy cüa Hi dôngthi. 

- ThI sinh tir xét nghim kim tra Covid- 19 và trmnh giay xác nhân có kêt qua 
xét nghim am tInh ti Ban coi thi ciXa Hi dông tuyên ding giáo viên thành p ho 
QuãngNgãitheo quy djnh sau: dôivài xét nghimbängkhángnguyênnhanh (iáy 
xét nghim có giá trj si dyng trongvông48tiêng) hocdôi vói xét nghim bang 
phuongpháp Realtime RT-PCR (giáyxét nghim Co giá frl  si't dyng trong vOng 72 
tiêng) khi có kêt qua xét nghiem am tinh, tInh tr1ñc 14 gi ngày 14/01/2022 den 
12 gii ngày 15/01/2022. 

- ThI sinh thirc hin nghiêm các quydinh vphông, chng djch C ovid-i 9, 
bão dam nguyen tàc 5K (Kháu trang — Kht't khuán — Khoáng cách — KhOng tp 
trung—Khaibáoy té). 

- Thumgxuyên theo dOi vâ c.p nht thông tin v k tuyn diing giáo viên 
nãm 2021 trên Cong thông tin din ti:r cüa UBND thành phô Quâng Ngãi 
(http ://thanhpho. quangngai. gov. vn). 

2. Mi huyn cü 01 lãnh do PhôngNi vii hoc Phông Giáo diic — Dâo tto 
huyên và 02 cong chIrc tham gia vào Ban coi thi vông2 tai  Hi dông tuyên diing 
giáo viên thành phô Quáng Ngãi, th?yi gian gri danh sách ye UBND thành phô 
(dOnggi'idén Co'quan TO chic — Nç$ivy thànhphO) triró'c ngày 03/01/2022. 

UBND thànhpM dnghi UBND các huynNghiaHành, Sin Tijnh, L San 
phOi hçp thirc hin./. 

Noinhân: 
- Nhutrên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- S: Ni vii, GD&DT; 
- CT, PCT. UBND TP; 
- Phông Giáo di,ic và f)ào t?o  TP; 
- VPTP: C, PVP, CV (NC); 
- Luii VT, TC-NV (O3b)flhL  
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