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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục thu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp  

Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa năm 2020 
 

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; Chỉ thị số 

05/CT- UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt, thực 

hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới của 

UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã có Thông báo số 346/TB-

UBND ngày 31/3/2020 về việc 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. 

Hiện nay, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn 

huyện Tuyên Hóa nói riêng đã được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, đã 

kiểm soát được tình hình. Để tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng theo 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, 

Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa thông báo: 

Tiếp tục thu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tuyên Hóa năm 2020 kể từ ngày 20/4/2020 đến ngày 13/5/2020 (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. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa thông báo để các tổ chức, cá nhân 

liên quan được biết./. 
 

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 (để thông báo); 

- Các trường học trực thuộc huyện: 

- Lưu: VT, NV.                                                                                                    
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