
 

 

UBND HUYỆN IA H’DRAI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-HĐTD Ia H’Drai, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo  

huyện Ia H’Drai năm 2021 

 

Căn cứ Công văn số 1343/UBND-TH ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai về việc tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo huyện Ia H’Drai năm 2021. 

Hội đồng xét tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia 

H’Drai, thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện dự 

tuyển, tiêu chuẩn dự thi (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2021: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2021:  

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày 14/9/2021 (Thứ 2 và 

Thứ 3), bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Du, thôn 1, xã Ia 

Dom, huyện Ia H’Drai. 

2. Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh biết và đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử huyện Ia H’Drai (địa chỉ: http://www.iahdrai.kontum.gov.vn/) 

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ: 

http://pgdiahdrai.edu.vn/) thời gian tổ chức kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2021. 

 Các thí sinh có vướng mắc phản ảnh về cơ quan Thường trực Hội đồng 

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2021 theo 

số điện thoại: 0358.926.246 để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai; 

- Trang thông tin điện tử PGDĐT; 

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2; 

- Lưu: VT- PGDĐT. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH 
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TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Nguyễn Quang Thọ 
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