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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

 huyện Tuyên Hóa năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND huyện 

Tuyên Hóa về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tuyên Hóa năm 2020; UBND huyện Tuyên Hóa thông báo một số nội dung về 

tuyển dụng như sau: 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đăng ký dự tuyển, hình thức và 

nội dung xét tuyển 

Theo Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND huyện 

Tuyên Hóa về xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên 

Hóa năm 2020 được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Tuyên Hóa: 

https://tuyenhoa.quangbinh.gov.vn và niêm yết công khai tại phòng Nội vụ 

huyện Tuyên Hóa. 

2. Số lượng: 38 chỉ tiêu. 

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

- Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 

24/4/2020 (buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; buổi chiều từ 14 giờ 

00 phút đến 17 giờ 00 phút trong các ngày làm việc). 

- Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện Tuyên Hóa; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị 

trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

- Số điện thoại liên hệ: 0232.3683.515; 0232.684.363. 

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển 

- Thời gian: Dự kiến từ 25/4/2020 - 10/5/2020; 

- Địa điểm: Sẽ có thông báo sau./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Ban Thường vụ Huyện ủy (báo cáo);                                                                                        
- Sở Nội vụ;                                                                                
- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                                     

- VP HĐND&UBND huyện (đăng Website); 

- Phòng Nội vụ (niêm yết); 

- Lưu: VT, NV.                                                                                                    
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