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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thời gian thi vòng 2 kỳ tuyển dụng  

viên chức giáo viên mầm non năm 2022 

 

 Ngày 15/12/2022, Hội đồng tuyển dụng huyện Phú Quý có Thông báo số 

09/TB-HĐTD về thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên 

mầm non năm 2022; theo đó, thời gian thi vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 24/12/2022.

 Tuy nhiên, do tình hình thời tiết không thuận lợi, tàu khách không hoạt 

động, đoàn công tác của tỉnh không thể ra Phú Quý để thực hiện nhiệm vụ phối 

hợp tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2022 đúng thời gian 

nêu trên. 

 Nay Hội đồng tuyển dụng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ tuyển 

dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2022 vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 

29/12/2022 (thứ Năm). 

 Hội đồng tuyển dụng thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí 

sinh dự thi biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận;                                                                                       

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban giám sát; 

- Các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện (thông báo); 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, HĐTD (Phở). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ngô Tấn Lực 
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