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(V/v điều động giảng viên tham gia 

kỳ thi tuyển công chức của tỉnh)

Kính gửi: Các phòng, Khoa, Ban, Tổ trực thuộc

Thực hiện công văn số 497/SGDĐT -  TCCB ngày 03 tháng 4 năm 2019 
của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc cử nhân sự tham gia kỳ thi 
tuyến công chức của tỉnh, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thông báo cho những 
giảng viên, nhân viên trong đơn vị mình có tên trong danh sách được điều động 
tham gia kỳ thi tuyển công chức (danh sách đính kèm).

Thời gian:
1. Ban coi thi:
-Lãnh đạo, thư kí, nhân viên: từ ngày 19/4/2019 đến hết ngày 21/4/2019.
-Giám thị: từ ngày 20/4/2019 đến hết ngày 21/4/2019.
2. Ban chẩm thi: Từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 29/4/2019.
Đỉa điểm:
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
Lưu ý:
- Nếu đơn vị nào có thay đổi về nhân sự phải báo gấp về phòng Tổ chức 

cán bộ chậm nhất chiều thứ 6, ngày 05/04/2019.

- Người được cử làm thành viên ban chấm thi phải là công chức, viên 
chức, nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên có trình độ chuyên môn 
trên đại học hoặc có nhiều kinh nghiệm đối với môn thi; Không cử thành viên 
Ban chấm thi đối với những người là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc 
chồng, vợ hoặc chồng của người dự thi và những người đang trong thời gian bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật; Người được cử làm 
thành viên Ban chấm thi không được tham gia Ban coi thi và Ban phách.

Nhận được thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị 
phản ánh qua phòng Tố chức cán bộ để được hướng dẫn giải quyết.
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