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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng thu phiếu đăng ký dự tuyển 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 đã có Thông báo số 309/TB-UBND ngày 

24/3/2020 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tuyên Hóa năm 2020. Trong đó, quy định thời gian thu phiếu đăng ký dự tuyển 

từ ngày 26/3/2020 đến ngày 24/4/2020 (trong giờ hành chính). 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, UBND 

huyện Tuyên Hóa thông báo: Tạm dừng thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên 

chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa năm 2020 kể từ ngày 

01/4/2020. 

Thời gian tiếp tục thu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa năm 2020, UBND huyện sẽ có thông báo sau. 

Vậy, UBND huyện Tuyên Hóa thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan 

biết để thực hiện. 

Mọi thông tin xin liên hệ qua số điện thoại: 0232.3683.515; 0232.684.130; 

0982.026.769; 0918.899.067; 0855.234.425. 
 

 

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); 

- Các Phòng: Nội vụ , GD&ĐT; 

- Đài TH-TH huyện (thông báo); 

- Các trường học trực thuộc huyện: 

- Lưu: VT, NV.                                                                                                    
                                                                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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