
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH GIA 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Gia, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kéo dài mốc thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển  

tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020 

 

Để tiếp tục thực hiện các biêṇ pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới, khôi phục các hoạt động trên cơ sở bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh 

theo tinh thần Chỉ thi ̣số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA THÔNG BÁO: 

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

Kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (tại Thông 

báo số 77/TB-UBND ngày 09/4/2020 của UBND huyện) đến đúng 17 giờ 00 

phút ngày 25/5/2020 (trong giờ hành chính và ngày làm việc). 

2. Các nội dung khác 

Các nội dung khác tại Thông báo số 77/TB-UBND ngày 09/4/2020 của 

UBND huyện về Tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020 giữ nguyên 

không thay đổi. 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia Thông báo nội dung kéo dài mốc thời 

gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tuyển dụng viên chức năm 2020 cho tất cả 

các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; 

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện; UBND các 

xã, thị trấn và đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, phát trên các bản 

tin của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng VH&TT (đăng tải trên trang TTĐT); 

- Phòng GD&ĐT; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, PT Quỹ đất; 

- UBND các xã, thị trấn (niêm yết);  

- Các trường có chỉ tiêu tuyển dụng (niêm yết); 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Nam 
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