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THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ sinh viên cử tuyển thuộc nhóm ngành sư phạm 

đã tốt nghiệp chưa bố trí việc làm do huyện Nam Trà My cử đi học
____________________________

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông báo số 198/TB-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnhvề Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021.

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên đối với 
người đi học theo chế độ cử tuyển tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 
công lập, trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện xét tuyển theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My thông báo tiếp nhận hồ sơ sinh viên cử 
tuyển thuộc nhóm ngành sư phạm đã tốt nghiệp chưa bố trí việc làm đối với 
người được cử đi học theo chế độ cử tuyển thuộc UBND huyện Nam Trà My.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/8/2021 đến ngày 27/8/2021, trong giờ 
hành chính.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My.
Lưu ý: Đối với các thí sinh đã nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện và được 

tổng hợp theo danh sách đính kèm nhưng chưa đầy đủ các thông tin liên quan, 
đề nghị cá nhân tới liên hệ tại phòng Nội vụ để hoàn chỉnh hồ sơ cụ thể theo qua 
định.

Trên đây là thông báo tiếp nhận hồ sơ sinh viên cử tuyển thuộc nhóm 
ngành sư phạm đã tốt nghiệp chưa bố trí việc làm do huyện Nam Trà My cử đi 
học./.

- Nơi nhận:  
- TT HĐND, UBND huyện; (B/c)
- UBND các xã;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu VTUB, NV.
 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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