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THÔNG BÁO 

Về việc tạm hoãn tổ chức xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên  

đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước 

 

Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND ngày 11/01/2020 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND huyện Cao Lộc năm 2019. 

Ngày 18/3/2020, Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2019 huyện Cao 

Lộc đã ban hành Thông báo số 78/TB-HĐKTSH về nội dung tài liệu ôn tập; hình 

thức, nội dung và thời gian kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 

2019, trong đó thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch như sau: 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 03/4/2020 (Thứ sáu). 

- Địa điểm: Phòng họp số 01, trụ sở HĐND và UBND huyện 

Tuy nhiên, trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh COVID-19 gây ra; 

nhằm thực hiện tốt các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc thông báo: 

1. Tạm hoãn tổ chức xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp 

đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước. 

2. Thời gian tổ chức xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp 

đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước sẽ có thông báo sau. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch; Ban Giám sát và thí sinh đủ điều kiện xét tuyển dụng đặc cách được biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- CT, các PCT UBND huyện;                                                          

- Thành viên HĐ KTSH; 

- Ban Giám sát; 

- Phòng Nội vụ (niêm yết); 

- Văn phòng HĐND&UBND  

(đăng tải lên trang thông tin điện tử huyện); 

- Các thí sinh đủ điều kiện KTSH;                                                       
- Lưu: VT, HSTD. 

CHỦ TỊCH  
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