
 
 
 
 

UBND HUYỆN ĐỒNG XUÂN 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Số:            /TB-PGDĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Xuân, ngày        tháng 11  năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc ký hợp đồng đối với thí sinh trúng tuyển hợp đồng giáo viên 

 

 Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND 
huyện Đồng Xuân ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân; 

Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 27/8/2021 của UBND huyện 
Đồng Xuân về tuyển hợp đồng giáo viên năm 2021; 

 Căn cứ Kết quả xét tuyển hợp đồng giáo viên năm 2021 (tại Thông báo số 
670/TB-PGDĐT, ngày 05/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng 
Xuân); 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân thông báo thời gian ký hợp 
đồng đối với thí sinh đã trúng tuyển như sau: 

 Thời gian: 08 giờ 00’, ngày 13/11/2021; 

 Địa điểm: Hội trường cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Xuân (Số 
28 đường Trần Phú - Thị trấn La Hai - huyện Đồng Xuân - tỉnh Phú Yên - Điện 
thoại liên hệ: 02573 872 136); 

 Lưu ý: Thí sinh mang theo giấy xác nhận tiêm phòng vắc-xin Covid-19. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các thí sinh trúng tuyển hợp đồng 
giáo viên năm 2021, các cơ quan, đơn vị để biết./. 
 
Nơi nhận: 
- Niêm yết trụ sở cơ quan; 
- Đăng tải cổng thông tin điện tử; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Thí sinh trúng tuyển; 
- Lưu VT. 
 
 
 
 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phạm Trung Thành 
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