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U BAN NHAN DAN 
THANH  PHO NINH BINH 

S&  EJi7t  /TB-UBND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

TP. Ninh BInh, ngày O tháng 9 narn 2021 

THÔNG BAO 
V vic tm dung thôi gian tuyn dijng viên chic các thin vj sir nghip Giáo diic 

Va Dào to thuc Uy ban nhân dan thành phô Ninh BInh nàm 2021 

Thirc hin Kê hoach s 101/KH-UBND ngày 29/7/202 1 cüa UBND thânh ph 
Ninh BInh ye vic tuyên ding viên chiirc các don vj sir nghip giáo diic và dào tao 
thuc TJy ban nhân dan thành ph Ninh BInh näm 2021; UBND thành ph Ninh Binh 
dà có thông báo s 617/TB-UBND v tuyn diing viên chirc các don vj sr nghip 
giáo diic và dào tao  näm 2021 trên Dài Phát thanh vâ Truyn hInh tinh Ninh BInh: 
Báo Ninh Blnh; Trang thông tin thành ph (tpninhbinh.ninhbinh.gov.vn). 

Can cü ni dung k hoach tuyn diing dn ngày 3 1/8/2021, Hi dng thi tuyn 
dà th chirc phát hành, thu nhn phiu dang k dir tuyn theo dñng quy djnh, thOi gian 
tr ngày 02/8/2021 dn 17 giô' 00' ngày 3 1/8/2021. Tng s h so däng k thi tuyn 
158 M so', trong do cp h9c Mm non: 93 h so; cp h9c Tiêu hçc 65 h so. 

Thirc hin Van bàn s 31 8/UBND-VP7 ngày 17/8/2021 cüa UBND tinh Ninh 
BInh v vic giãi quy& tInh trng thra giáo viên các cp h9c ph thông; Van bàn so 

976/SNV-CCVC ngày 3 1/8/2021 cüa S Ni v tinh Ninh BInh v vic giài quy& tInh 
trng thra giáo viên các cp h9c pM thông; 

D thrc hin ni dung chi dao  cüa UBND tinh, UBND thành pM Ninh Binh 
thông báo t?rn  dung th&i gian tuyn diing tir buâc 4 theo K hoach sO 101/KH-UBND 
ngày 29/7/202 1 cüa UBND thành pM dn khi có thông báo rnOi. 

UBND thành pM thông báo dn thi sinh d np phiu dang k' dir tuyn viên 
chirc các don vj sir nghip giáo diic và dào tao  thuc thành pM Ninh Binh näm 2021, 
yêu cAu các thI sinh chü dng theo dOi và on t.p dam bâo vic thi tuyn. 

Chi tit lien h tai  phông Ni v11 thành pM Ninh Binh. 

Dia chi: Tr%J sO' HDND và UBND thành pM Ninh BInh (S 33, duäng Lê Dai 
Hânh, phithng Thanh Binh, Thành pM Ninh BInh). Din thoai: 02293.89893 6. 

Tren day là thông báo cüa UBND thành pM Ninh Binh ye vic tarn drng thO'i 
gian tuyn diing viên chi'rc các don vj sir nghip giáo diic và dào tao  nàm 2021 

Nyi nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- SO Ni vu tinh; CHU T4CH 
- ThirOTig trrc Thành Ciy (d b/c); 
- Lãnh d?o  UBND thãnh phd; 
- Trang thông tin thành phé; 
- ThI sinh dang k -  di.rthi; 
- Liru: VT, NV7  

Dinh Van Thñ' 


	Page 1

		2021-09-10T08:51:09+0700




