
 

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

 

Số: 285/TB-HĐTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
Triệu tập người đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

tham gia thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh  
Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú  

Trung học cơ sở Kiên Đài 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân 

huyện Chiêm Hóa về việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường phổ 
thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Kiên Đài huyện Chiêm Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 6377/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh 

Hiệu trưởng Trường Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kiên Đài; 

Thực hiện Quyết định số 6829/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc phê duyệt danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn tham gia thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường 
phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Kiên Đài. 

Hội đồng thi tuyển thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn tham gia thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường 

Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kiên Đài. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung thi tuyển 

1.1. Thời gian: Khai mạc từ 07 giờ 30 phút và tổ chức thi tuyển từ 08 giờ, 
ngày 05/01/2023. 

1.2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà làm việc HĐND & UBND huyện 
Chiêm Hóa. 

1.3. Hình thức, nội dung thi tuyển 

- Hình thức: Thi viết trên giấy thời gian 180 phút (thí sinh được sử dụng 

tài liệu). 

- Nội dung: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về 

nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, 
quyền hạn của hiệu trưởng trường THCS.  

2. Một số nội dung cần lưu ý 

2.1. Danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập được đăng trên trang thông tin 

điện tử huyện (chiemhoa.tuyenquang.gov.vn) từ ngày 20/12/2022. 
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2.2. Danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các 

phòng thi, nội quy, quy chế thi tuyển sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi 
trước ngày 04/01/2023. 

2.3. Thí sinh có mặt tại địa điểm khai mạc trước 15 phút để ổn định tổ 
chức. Khi đến dự thi thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước 
công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh (thẻ đảng viên, giấy phép 

lái xe...) để xuất trình trước khi vào phòng thi. 

2.4. Thí sinh không có mặt tại địa điểm, thời gian thi tuyển theo quy định 

coi như thí sinh đó không có nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. 

Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trường phổ thông Dân 
tộc bán trú THCS Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa thông báo đến người dự tuyển 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;   (Báo cáo) 
- Sở Nội vụ; 
- Đoàn Giám sát của tỉnh; 
- Hội đồng thi tuyển; 
- Trung tâm VHTTTT; (đăng tải) 
- Thí sinh đủ điều kiện (thực hiện); 
- Lưu: VT, HĐTT.  

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tiến Dũng 
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