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THÔNG BÁO 

Về việc tạm hoãn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên  

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4654/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 

2020. Theo đó, thống nhất trong toàn tỉnh, Hội đồng thi tuyển giáo viên UBND 

các huyện, thành phố, thị xã và Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ tổ chức thi Vòng 1 vào 

ngày 21/3/2020.  

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Thực 

hiện các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Chỉ thị số 

13/CT-TTG ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới; sau khi xin ý kiến của Lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo 

kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2020 có ý kiến như sau: 

1. Tạm hoãn việc tổ chức thi Vòng 1 đối với kỳ thi tuyển giáo viên tại Hội 

đồng thi của UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Giáo dục - Đào tạo. Căn 

cứ vào tình hình thực tế, Ban chỉ đạo sẽ thông báo thời gian thi cụ thể để Hội 

đồng thi của UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp 

tục triển khai tổ chức thực hiện theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Sở Giáo dục - Đào tạo 

chỉ đạo việc thông báo cụ thể, kịp thời đến từng thí sinh; đồng thời thực hiện tốt 

việc quản lý an toàn các tài liệu liên quan của kỳ thi theo quy định.  

Yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, 

thị xã và các thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung thông 

báo trên./. 

  

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh;                                                                     
- Thành viên BCĐ; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND, Hội đồng thi các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, NC. 
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