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Ve viçc tiep tiic th'c hiçn cong tac tuyen diing 
viên chfrc giáo viên nm 2021 

Can c'Lir K hoach si 75/KH-UBND ngày 07/5/202 1 cüa UBND huyn 

D&k Glong v vic tuyn ding viên chrc giáo viên näm 2021; 

Ngày 27 tháng 7 näm 2021 Oy ban nhân dan huyn D.k Glong ban 
hành Thông báo s 137/TB-UBND v vic ttm hoãn t1c hin quy trInh 
tuyn dung viên chirc giáo vien näm 2021. Dn nay can c1r vào tInh hInh thirc 
t cong tác phông, chng djch Covid — 19, Uy ban nhân dan huyn thông báo 

tiêp tVc thirc hin cong tác tuyn ding viên chirc giáo viên nàm 2021. 

Uy ban nhân dan huyn Dk Glong thông báo d ngiRii dàng k dii tuyn 

duçic bi&, khi dugc cp Co th.m quyn triu tp ngthi dang k2 dr tuyn din 

thrc hin nghiêm cac bin pháp phOng, chng djch Covid — 19, các don vj có 
lien quan can cir trin khai thiic hin. Thông báo nay dixçc niêm yt ti try sâ 
UBND huyn Dk Glong và dang tâi ti dja chi 

http ://dakglong.daknoflg. gov.vn./. 

Nui nhân: 
- Sà Ni vi (b/c); 
- TT. Huyn iiy (b/c); 
- TT. HDND huyn (b/c); 
- ChCi tch, PCT UBND huyn (b/c); 
- Van phOng HDND - UBND huyn; 
- Trung tam Van hóa - IT và IT (thông báo); 
- Phàng Ni vv; 
- Phông Giáo diic Va Dão tao; A 

- UBND cac xa; Tran Nam Thuan 

- Các &in VI ti,rng hoc; 
-LuuVT.' 


	Page 1

		2021-09-21T15:30:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong<dakglong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




