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Bảo Yên, ngày       tháng 01 năm 2023 
                            

THÔNG BÁO 
Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo 

dục đào tạo huyện Bảo Yên năm học 2022-2023 
 

 Thực hiện Văn bản số 251/UBND-NC ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc kéo dài thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023. 

 Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Hồ 

sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên đến 
hết ngày 28/02/2023, các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 1387/TB-

UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện Bảo Yên; Văn bản số 2619/UBND-NV 
ngày 19/12/2022 của UBND huyện Bảo Yên.  

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên thông báo để các thí sinh có nhu cầu đăng 

ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo biết và nộp hồ sơ đăng ký dự 
tuyển về Phòng Nội vụ huyện Bảo Yên tại nhà B, tầng 3, trụ sở hành chính huyện 

Bảo Yên. 

 Thông báo này được đưa tin trên đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Bảo 

Yên; đăng tải trên công thông tin điện tử của UBND huyện và niêm yết tại UBND 
huyện Bảo Yên./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; Sở GD&ĐT Lào Cai; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin ĐT huyện; 
- Trung tâm VHTT-TT huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Trần Trọng Thông 
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