UBNII) HUY1N CAM XUYEN
HQI BONG THI TUYEN GIAO
VIEN TIEU HQC

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIfl NAM
Bc 1p - Tçr do - H4nh phñc
CdinXuyên, ngày.29 tháng P nám 2019

S6: 02/TB-HDTT

THÔNG BAO
Ljch thi cy th vông 1 thi tuyn
giáo viên tiêu hqc nãm 2019
Can cü Quyt djnh s 4282/QD-IJBND ngày 22/10/2019 v vic ban hành
noi quy, quy ch thi tuyn giáo viên tiu hpc nàm 2019 cüa UBND huyn. Hi Mng
thi tuyn giáo viên tiu hçc näm 2019 thông báo ljch thi cii th cac mon thi vông 1,
nhu sau:
1. Bja dim thi tuyn vông 1: Giãng duäng Al, Truông Dai h9c Ha Tinh co
sâ Cm Vjnh, huyên Cm Xuyên, tinh Ha Tinh.
2. Tng s thI sinh diy thi: 49 thI sinh
3. Thb'i gian thi: Ngày 14/12/20 19
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TM sinh phãi có m@ tai dja diEm thi tnrOc th&i gian khai mac 15 phüt. Trang phçic
g9n gang, thE hiên van minh, ljch sij. TnxOc khi di thI sinh phái mang theo Giy ch&ng
minh nhân dan dE giám thj d& chiEu tru&c khi vao phông thi.

HOi dng thi tuyn giáo viên tiu h9c thông báo dé cac thI sinh tham dv thi tuyên
duccc biêt./.
[Vul n/lan:

-Nhtrdiêu3;
- SO Nôi vu; SO GD - DT;
- TnrOng Dal hgc Ha TTnh;
- TT Huyn u9, Yr I-mND huyn;
- Chü tjch, cac PCT UBND huyn;
- Các thành vién HDfl;
- Cáctrutng Tiéu hgc trén dja bàn huyn;
- TT Van hoa — Truyén thông huyn;
- UBND các xã, thi trân
- Trang thông tin din tO huyn;
- PhOng Ni vij, phông GD&DT;
- ThI sinh tham gia thi tuyên;
-Luu:HDfl.(y

C

PHO "-k -UBNDHUN
Phm Van Thng

