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THÔNG BÁO
Về việc đính chính nội dung tại Kế hoạch số 1832/KH-SGD&ĐT ngày
14/9/2020 tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đính chính nội dung tại Kế hoạch số
1832/KH-SGD&ĐT ngày 14/9/2020 tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các
đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021như sau:
1. Tại điểm 2.1, mục 2 phần V, về nội dung xét tuyển, được điều chỉnh lại là:
Các đối tượng thu hút theo điểm a, khoản 1 và khoản 2, 3 Điều 2, Nghị định
số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và áp dụng đối với những
người tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành dự tuyển và đạt học sinh giỏi cấp tỉnh
bảng A từ giải nhì trở lên của môn dự tuyển: thực hiện theo Điều 8, Nghị định số
140/2017/NĐ-CP:
- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu
chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định này;
- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
(theo phê duyệt của UBND tỉnh tại Công văn số 6023/UBND- TH ngày
07/9/2020 về tiêu chuẩn tối thiểu trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).
2.Tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch 1832/KH-SGD&ĐT: Giảm chỉ tiêu môn
Toán tại Trường THPT Đô Lương 4 (do đã có giáo viên môn Toán thuyên chuyển
đến trước khi UBND tỉnh phê duyệt), bổ sung chỉ tiêu môn Toán tại Trường THPT
Cờ Đỏ.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để những người tham gia dự tuyển được
biết./.
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