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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 59 /TB-UBND Bắc Hà, ngày 27 tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng  

 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2022 - 2023 

 
Căn cứ Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 
học 2022 - 2023; 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, UBND huyện Bắc 

Hà thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

1. UBND huyện Bắc Hà tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của các 
thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên năm học 2022 - 2023 tại Hội đồng thi huyện 

Bắc Hà đến hết ngày 28/02/2023. (Địa chỉ: Phòng Nội vụ - Tổ dân phố Na Quang 
3 - thị trấn Bắc Hà - huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai); số điện thoại 02143 880221. 

2. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 933/TB-UBND ngày 

12/12/2022 của UBND huyện Bắc Hà về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm học 2022 - 2023. 

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện 
Bắc Hà, mục “Thông tin tuyển dụng”, địa chỉ truy cập (bacha.laocai.gov.vn) và 

niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện và Phòng Nội vụ./. 
 

Nơi nhận:                                                 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Sở Giáo dục và Đào tạo (b/c); 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;    
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm VH, TT-TT (đưa tin); 
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 
- Lưu: VT, NV.                                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Đinh Văn Đăng 
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