
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN BÀN 
 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Bàn, ngày       tháng 7 năm 2022 

 
THÔNG BÁO  

    Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức  

sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm 2022 

 

 Thực hiện Văn bản số 2950/UBND-NC ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022; 
 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn thông báo kéo dài thời gian tiếp tục nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển đối với người đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục 

và đạo tạo huyện Văn Bàn năm 2022 theo thông báo số 1250/TB-UBND ngày 

03/6/2022 của UBND huyện Văn Bàn, đến hết ngày 20/7/2022.  

 Thông báo này được niêm yết và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 

huyện Văn Bàn (vanban.laocai.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận:     
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;                      
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch UBND huyện;   
- UBND các xã, thị trấn; 
- Phòng Nội vụ; 
- Phòng GD&ĐT; 
- TT Văn hóa, thể thao - TT huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TH. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Phí Công Hoan 
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