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THÒNG BÃO
về việc tạm hoãn tồ chũc kỳ tuyền dụng vìèn chửv nàm học 2021 -2022
Thục hiện Kề hoạch sổ 2044KH-SGDĐT ngày' 14 thăng ' nàm 2021 cùa Sè è -X' C'.X'
và Đào rạo về kể hoạch tuyền dụng viên chừe công tâc tại các đen vị sự rgèèèp eòug Ẳp tr.K
thuộc Sỡ Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 — 2022.
Ngày 16 thảng 8 năm 2021. Sờ Gỉào dục và Đào tạo han hành Tbồng bae sè 22o’.
SGDĐT, trong đõ dự kiến tồ chửc thì Vòng 1 từ ngày 29 9 2021 den ngày 02. lử 2021.

Tuy nhiên, hiện nay Thành phồ Hồ Chi Mình vẫn dang ùèp tục àp dụng N.èx ph.ụ' g-.A.'.
cách xỉ hội và cãc biện pháp phòng chống dịch theo tình thằn Chì thị sè lo CT-TTg .'gẰy

31/3/2020 cùa Thủ tuông Chinh phũ. Kè hoạch sỗ 2715 KH-BCĐ ngày 15 s 2021 cù*
Chi đạo phòng, chồng dịch COVEỮ-19 Thành pho vù Chì thị sò 11 C1M 'ÒND ugẰy

22/8/2021 của Chủ tịch ủy ban nhàn dàn Thành phó.
Do đó, Sờ Giảo dục và Đào tạo tạm hoăn buóc tò chừc thi Vòng l và CA' N'.ve tx\'
theo cùa kỳ tuyền dựng viên chửc ngành giáo dục nAm họe 2021 - 2022 cho dOn kbà eo ebà

đạo mới của ủy ban nhân dàn Thành phố về việc dừng gìAn cách Xíl hội.

Sờ Giảo dục và Đào tạo dè nghị nguOi dự tuy ên viên chưv thường xuyOu VÀO vxebs.ù'e
http://tuvendutut.hctu.edu.vn/ đề xem các thông bảo moi nhẳt liêu quan dèn quy ròr.h myón

dụng viên chức năm học 2021 - 2022.

Trên đây lù thông bảo của Sờ Gùto dục và Dào tạo

Nưi nhận:
- Văn phòng Sở (đì nìim yỉtỵ
- Thinh viên Btui glthn sÀt (đJ
- Lưu: VT, TCCB. HD.

