ƯBND HUYỆN TÂY TRÀ
HỘI DÒNG THI TUYÊN

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Ilạnh phúc

Số: 0 5/TB-HĐTT

Tây Trà, ngày 06 thủng 11 năm 2017

THÔNG BẢO
n triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuycn giáo vicn năm học 2017-2018
'Căn cứ Kế hoạch số 1698/KH-UBND ngày 20/9/2017 và Thông báo số
58/TB-UBND ngày 21/9/2017 của ƯBND huyện Tây Trà về tuyển dụng giáo
viên cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ SO'
giáo dục công lập trực thuộc Uy ban nhân dân huvện Tây Trà, năm học 2017 2018.
Ngàv 26/10/2017, Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Tây Trà năm 2017
cỏ thông báo số 02/TB-HĐTT để triệu tập các thí sinh đu diều kiện dự thi phô
biển nội quy, quy chế thi, hướng dẫn thí sinh làm bài thi, nhận giấy báo dự thi và
các nội dung licn quan đến kỳ thi vào ngày 07/11/2017. Tuy nhiên, do ảnh
hương cua hoàn lưu cơn bào số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, trong
những ngày qua trên dịa bàn tỉnh Quáng Ngãi nói chung, huyện Tây Trà nói
riêng đã xáy ra mưa lớn, gây sạt lờ núi rất nghiêm trọng, các tuyến đường tính
(liên huyện) kết nối với trung tâm huyện lỵ Tây Trà đều không lưu thông được.
Do đó, đố đảm bảo an toàn cho các thí sinh dự thi, 1lội dông thi tuyên giáo viền
huyện thông báo hoãn triệu tập thí sinh vào ngày 07/11/201 7. Thời gian triệu tập
lần sau, 1lội dông thi tuyên sẽ có thông báo cụ thê sau.
Thí sinh truy cập vào trang thông tin diện tử huyện
(tuytra.(Ịuangngui.gtìV. vn) đế xem các thông tin có liên quan đến kỳ thi tuyến.
Hội đồng thi tuyển huyện Tây Trà thông báo cho các thí sinh biêt, thực
hiện./.
(Thông bảo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử cua huyện
Tây Trà: tay tra.(Ị uangngui.gov. vn).
No i nhận:
I M. HỘI DỎNG TIU TUYÊN
Các Sở: Nội vụ. Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- CT UBND luiyện (bc);
- Các Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo;
- Đài Truvền thanh - Phát lại truyến hình;
- Các đon vị trường học công lập trực thuộc UBND
huyện;
- Thành viên Hội đồntí thi tuyên;
- Tổ chuyên viên giúp việc;
- Các Thí sinh du điều kiện dự thi;
- Lưu VT, HĐTH.
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