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UY BAN NHAN DAN
HUYN DAN PHU1NG

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

Sti: 6'8'' /TB-UBND

Dan Phu'çrng, ngày 74 tháng 7 nám 2020

THÔNG BAO
V danh sách thI sinh và chi tiêu dã däng k diii nguyen vçng xét tuyên vien
chu'c giáo dic Ian 1 ti UBND huyn Dan Phurqng den hét ngày 01/7/2020
Thirc hin Quy& djnh s 2362/QD-UBND ngày 09/6/2020 cüa UBND
thành ph Ha NOi v vic phê duyt chi tiêu và ban hãnh K hoch th chrc xét
tuyn vào viên chirc các co sâ giáo diic trirc thuc UIBND qun, huyn, thj xã
11am 2020 di vOi các tru'ing hçip lao dng hcip dng lam cong vic giãng dy t?i

các co s giáo dçic cong 1p thuc Thành ph tir näm 2015 tth v truâc; Hithng
dn s 1586/HD-BCD ngày 12/6/2020 ciia Ban Chi dao xét tuyn vào viên chrc
CáC co sâ giáo dic trrc thuc UBND qun, huyn, thj xã nàm 2020 v vic T
chirc thc hin xét tuyên giáo viên CáC Co SY giáo diic tr1rc thuc UBND qun,
huyn, thj xã näm 2020 di vi các tnr?ing hcrp lao dng hcip dng lam cOng
viçc giâng dy tai các co sà giáo diic cOng 1p thuc Thânh ph tir näm 2015 trà
ye truóc; UBND huyn Dan Phucmg thông báo nhu sau:

Tü ngày 29/6/2020 den h& ngày 01/7/2020, không Co thI sinh dn däng k,2
dôi nguyen v9ng xét tuyn viên chi'rc giáo dic ln 1 t?i UBND huyn Dan Phung;
UBND huyn Dan Phrçing thông báo d thI sinh bit và thçrc hin./.
Noi nhin:
- Sà Nôi vu TP.Hã Nôi;
- Chi tjch, các Phó C1ii tjch UBND huyn;
- Các co quan, don vj liênquan;
- Ban Giárn sat k' xét tuyén;
- Lixu: VT, NV.

