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CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI1T NAM
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc

Sti: dJTB-UBND

Dan Phup'ng, ngàyc8tháng 6 nám 2020

THÔNG BAO
V danh sách thI sinh và chi tiêu âä dãng k dôi nguyen v9ng xét tuyên vien
chu'c giáo duic Ian 1 ti UBND hnyn Dan Phirçrng den hêt ngày 29/6/2020
Thirc hin Quyt djnh
thành phô Ha Ni

ye

so

2362/QD-UBND ngày 09/6/2020 cüa UBND

vic phê duyt chi tiêu và ban hành K hoch t chirc xét

tuyn vào viên chi.'rc các cc s giáo diic tnrc thuOc UBND qun, huyn, thj xä
nàm 2020 di vâi các tnthng hçp lao dng hçip ctng lam cong vic giâng dy tai
các cci s& giáo dic cong 1p thuc Thành ph tü näm 2015 trà

ye

tri1c; Huàng

dn s 1586/HD-BCD ngây 12/6/2020 cüa Ban Chi dto xét tuyn vào viên chrc
các Co si giáo dc trrc thuc UBND qun, huyn, thj xA näm 2020

ye

vic To

chüc thirc hin xét tuyn giáo viên các Co sâ giáo diic tr1rc thuc UBND qun,
huyn, thj xã nãm 2020 di vth các tru1ng hcip lao dng hcip dông lam cong
vic giãng dy tai các Co sâ giáo dic cong 1p thuc Thành ph tr nãm 2015 tr&
v trmrc; UBND huyn Dan Phucing thông báo nhu sau:
Trong ngày 29/6/2020, UBND huyn Dan Phucmg chua tip nh.n ducic
Phiu clang k2 dôi nguyen v9ng xét tuyên viên chrc giáo diic lan 1 tai UBND
huyn Dan Phucing nàm 2020;
UBND huyn Dan Phtrçing thông báo d thI sinh bit và thçrc hin./.
No'i iii, in:
- Sà Ni vu TP.Hâ Nôi;
- Chü tich, các Phó Chi:j tjch UBND huyn;
- Các Co. quan, don VI liênquan;
- Ban Giám sat kS' xét tuyén;
- L.ru: VT, NV.

