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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BA ĐỒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

       Số:      /TB – UBND                     Ba Đồn, ngày     tháng     năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp tục tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

Giáo dục – Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2020 
 

Thực hiện Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND thị 

xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục – Đào 

tạo thị xã Ba Đồn, năm 2020. 

Ngày 11/3/2020, UBND thị xã Ba Đồn ban hành Thông báo số 45/TB-

UBND thông báo về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo thị xã 

Ba Đồn, năm 2020 (thực hiện tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 

11/3/2020 đến hết ngày 09/4/2020). Để 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 (trong đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong 

vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc),  UBND thị xã 

Ba Đồn ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc tạm dừng tiếp nhận phiếu 

đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, 

năm 2020 kể từ ngày 01/4/2020. 

 Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid – 19, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn 

thông báo tiếp tục tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2020 kể từ ngày 17/4/2014 đến hết ngày 

25/4/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc). Yêu cầu các thí sinh đến 

nộp phiếu đăng ký dự tuyển nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền các cấp. 

Uỷ ban nhân dân thị xã thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết 

để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
-  Chủ tịch và PCT UBND thị xã;   
- Văn phòng HĐND – UBND thị xã (để đăng tải 

Website); 

- Phòng Nội vụ (để niêm yết); 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu VT, NV.                    
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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