
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC SƠN 

–––––––––– 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 
Số:        /TB-UBND Bắc Sơn, ngày           tháng 7 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Sửa, đổi một số nội dung tại Thông báo số 120/TB-UBND ngày 06/7/2022   
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thông báo sửa, đổi một số nội dung thi, quy 

định tại mục 2 của Phụ lục đính kèm Thông báo số 120/TB-UBND ngày 

06/7/2022, như sau: 

“2. Vị trí tuyển dụng giáo viên Trung học cơ sở:  

- Vị trí giáo viên Toán - Lí: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn về 

chuyên ngành sư phạm Toán theo chương trình Trung học cơ sở và một số kiến 

thức khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng. 

- Vị trí giáo viên Văn - Sử: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn về 

chuyên ngành sư phạm Văn theo chương trình Trung học cơ sở và một số kiến 

thức khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng. 

- Vị trí giáo viên Văn - Địa: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn về 

chuyên ngành sư phạm Văn theo chương trình Trung học cơ sở và một số kiến 

thức khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng.” 

Trên đây là thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung thi vòng 2 tuyển 

dụng viên chức năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn, các nội dung khác 

tại Thông báo số 120/TB-UBND ngày 06/7/2022 không thay đổi./.   
 

                                                                                    

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND Huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lưu: VT, PNV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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