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

        Số:    356  /TB-UBND                           Điện Bàn, ngày   24  tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức  

ngành Giáo dục - Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021. 
    

 

 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, để đảm bảo 

công tác phòng, chống và tránh dịch bệnh lây lan trên địa bàn, Ủy ban nhân dân 

thị xã thông báo đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, thí sinh tham dự tuyển dụng 

viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2021, nội dung cụ thể như sau: 

Tạm dừng việc tổ chức thi tuyển vòng 2 (ngày 27/8/2021) của kỳ 

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021. 

Ủy ban nhân dân thị xã sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức 

tuyển dụng sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát.  

Vậy, UBND thị xã thống báo để các cơ quan, ban, ngành và thí sinh được 

biết./. 

  
Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY 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; 

- Hội đồng tuyển dụng, các Ban của Hội đồng; 

- Ban giám sát;  

- Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ tại QN;                                  Nguyễn Xuân Hà 
- Công an; TT Y tế thị xã; 

- Phòng Nội vụ; Phòng GDĐT ;                                          

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

- Các trường MN, TH,THCS công lập;               

- Lưu: VT, Hanv.                 
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