
UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG 

HĐTD VIÊN CHỨC NĂM 2019 
 

Số:           /HĐTD-TCNV 
V/v thay đổi thời gian biên soạn đề và  

địa điểm tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

giáo dục năm 2019 bậc mầm non 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn Dương, ngày         tháng  6  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- Trung tâm GDNN - GDTX huyện; 

- Công an huyện; 

- Điện lực Sơn Dương. 

 

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên 

Quang năm 2019; 

Thực hiện Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 04/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019; Quyết định số 

5983/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về việc 

thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện thông báo về 

việc thay đổi thời gian biên soạn đề và địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp giáo dục năm 2019 bậc mầm non, như sau: 

- Thực hiện cách ly biên soạn đề phỏng vấn: 04 ngày. Từ ngày 25/6/2020 

đến ngày 28/6/2020; tại Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện. 

- Thực hiện phỏng vấn: 01 ngày, từ 6 giờ 30 phút, ngày 29/6/2020; tại 

Trường THCS Kỳ Lâm. 

- Các nội dung khác thực hiện theo Văn bản số 13/HĐTD-TCNV ngày 

19/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đề nghị các cơ quan, 

đơn vị phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (P/hợp); 

- Chủ tịch UBND huyện (B/cáo); 

- UBND thị trấn Sơn Dương (P/hợp); 

- Thành viên HĐTDVC; 

- Lưu: HĐTDVC, NV      b. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Phạm Thị Nhị Bình   
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