
 

 

      UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2021                
   

             Số:   389    /TB-HĐTDVC              Điện Bàn, ngày   20  tháng 9  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn Kế toán, Y tế 

 học đường kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo 

 thị xã Điện Bàn năm 2021 

    
 

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào 

tạo thị xã Điện Bàn năm 2021;  Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 09/6/2021 của 

UBND thị xã Điện Bàn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã 

Điện Bàn năm 2021. 

Ngày 09/8/2021, UBND thị xã ban hành Thông báo số 324/TB-UBND về 

đăng tải danh mục tài liệu ôn tập các môn thi ở vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên 

ngành) kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã năm 2021 

để thí sinh tham khảo, tự ôn tập. Tuy nhiên, hiện nay có một số văn bản quy 

phạm của môn Kế toán đã hết hiệu lực thi hành.  

Nay, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã 

Thông báo điều chỉnh danh mục tài liệu ôn tập môn Kế toán và bổ sung các 

câu hỏi tình huống nội dung ôn tập môn Y tế học đường để thí sinh ôn tập (có 

tài liệu kèm theo). 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thị xã Thông báo như trên 

để các các thí sinh tham gia bộ môn Kế toán, Y tế được biết và thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

- Đ/c Trần Văn Tân-PCT UBND tỉnh;                             TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

- Sở Nội vụ;                                                                               

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;         

- Đài PTTH Quảng Nam; Báo Quảng Nam; 

- Thị uỷ, HĐND,UBND thị xã;                                                      

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát HĐTD;                                               PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

- Trung tâm VH-TT&TT-TH (để thông báo);                                Nguyễn Xuân Hà 
- Phòng GD&ĐT (công bố kênh điều hành và miên yết); 

- Các trường MN, TH,THCS công lập;               

- Lưu: VT, Hanv.                 
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