
 

 

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

                THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                   

        Số:   307  /TB-UBND                           Điện Bàn,  ngày 27   tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh  

trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo 

 thị xã Điện Bàn năm 2021 
    

 

 Thực hiện Công văn số 4725/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh 

trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 

2021. 

 Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn Thông báo đến các thí sinh có nhu cầu 

đăng ký thi tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã năm 2021 thì tiếp 

tục nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã theo các chỉ 

tiêu đã được UBND thị xã công bố tại Thông báo số 253/TB-UBND ngày 

25/6/2021 của UBND thị xã. 

   (gửi kèm theo Thông báo số 253/TB-UBND ngày 25/6/2021 của UBND thị xã). 

Thời hạn tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh là 15 ngày, kể 

từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 09/8/2021 (trừ thứ 7, chủ nhật). 

 Vậy, UBND thị xã Thông báo như trên để các các cơ quan, đơn vị và thí 

sinh có nhu cầu được biết, thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- UBND tỉnh Quảng Nam;                                                        KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Nội vụ;                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;         

- Đài PTTH Quảng Nam; Báo Quảng Nam;  

- BTV Thị uỷ; 

- TTHĐND,UBND thị xã;         

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Phòng Nội vụ; Phòng GDĐT (niêm yết);                              Nguyễn Xuân Hà 

- Trung tâm VH-TT&TT-TH (để thông báo) ; 

- Các trường MN, TH,THCS công lập;               

- Lưu: VT, Hanv.                 
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