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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức phỏng vấn xét tuyển  

viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc năm 2021 

 

Thực hiện Phương án số 31/PA-UBND ngày 04/8/2021 của UBND huyện 

Hậu Lộc về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc năm 

2021; Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Hậu Lộc 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hậu Lộc năm 2021; Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 về việc kiện 

toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc 

năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo Kế hoạch tổ chức phỏng vấn 

với các nội dung sau: 

1. Phổ biến hình thức, nội quy, quy trình phỏng vấn 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến khó lường, vì vậy Hội 

đồng tuyển dụng không tổ chức tập trung để phổ biến quy chế mà đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử UBND huyện Hậu Lộc các nội dung: Nội quy; Quy trình 

phỏng vấn; danh sách thí sinh niêm yết; địa điểm phỏng vấn; phòng phỏng vấn; số 

báo danh. Đề nghị các thí sinh truy cập thường xuyên để nắm bắt nội dung và thông 

tin cần thiết.  

2. Tổ chức phỏng vấn:  

- Ngày 27/11/2021 thí sinh xem vị trí phòng, thời gian dự phỏng vấn tại địa 

điểm tổ chức phỏng vấn. 

- Thí sinh ngày 28/11/2021 có mặt tại phòng thi, buổi sáng vào lúc 7h30; 

buổi chiều vào lúc 13h00 buổi chiều để làm thủ tục và thực hiện việc kiểm tra, sát 

hạch. 



* Địa điểm tổ chức phỏng vấn: 

- Trường THCS Lê Hữu Lập; Địa chỉ: Khu Tân Mỹ, Thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

- Danh sách thí sinh theo từng phòng thi, số báo danh của thí sinh,lịch phỏng 

vấn, nội quy phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo trên trang thông tin điện 

tử huyện Hậu Lộc và niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện kiểm tra, sát hạch 

trước ngày 27/11/2021, đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập để tham dự 

kiểm tra, sát hạch theo thời gian, địa điểm nêu trên. 

Để phòng chống dịch bệnh covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, Hội đồng 

tuyển dụng yêu cầu tất cả các thành viên của Hội đồng tuyển dụng; Ban kiểm tra, 

sát hạch; thí sinh tham dự phỏng vấn thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ 

Y tế và các quy định của Hội đồng tuyển dụng như: Phải đeo khẩu trang, thực hiện 

sát khuẩn, đo thân nhiệt, giãn cách vị trí tiếp xúc.... 

Hội đồng xét tuyển thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh 

được biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: HĐTD. 
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