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Số: 05 /TB-HĐXTVC

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh thời gian triệu tập ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức
vào các trường THPT chuyên
───────────────────

Thực hiện Công văn số 52/UBND-THVX ngày 15 tháng 02 năm 2020 và các
văn bản chỉ đạo trước đây của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho học sinh,
học viên, sinh viên nghỉ học để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ
thống trường học và những hoạt động nơi đông người trên địa bàn tỉnh.
So với Thông báo triệu tập số 01/TB-HĐXTVC ngày 17/01/2020, Hội đồng xét
tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã điều chỉnh thời gian triệu tập các
ứng viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự Vòng 2 vào các trường THPT
chuyên bởi các Thông báo số: 02/TB-HĐXTVC ngày 03/02/2020 và số 03/TBHĐXTVC ngày 07/02/2020.
Tuy nhiên, do tình hình hiện nay dịch bệnh Covid-19 trong nước diễn biến còn
phức tạp nên Hội đồng xét tuyển viên chức Sở GDĐT thông báo triệu tập ứng viên
đăng ký dự tuyển viên chức vào các trường THPT chuyên vào một thời điểm thích
hợp, thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau. Đề nghị ứng viên thường xuyên
theo dõi thông báo triệu tập tiếp theo của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở GDĐT trên
Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ: www.dongthap.edu.vn
Do điều kiện khách quan, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho mọi người trong
thời gian phòng, chống bệnh, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở GDĐT mong các ứng
viên cảm thông và chia sẻ việc điều chỉnh thời gian triệu tập nêu trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Đồng Tháp, Số 6
Đường Võ Trường Toản, Phường 1, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại
02773852012./.
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