
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC SƠN  

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 120/TB-UBND Bắc Sơn, ngày 24 tháng  7  năm 2019 

   
THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển  

viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự 

tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2019 tổng số có 108 thí sinh, cụ thể:  

1. Trường Tiểu học xã Hưng Vũ: 07 thí sinh. 

2. Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Trấn Yên: 01 thí sinh. 

3. Trường Tiểu học 1 xã Vũ Lăng: 18 thí sinh. 

4. Trường Tiểu học xã Nhất Hoà: 22 thí sinh. 

5. Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Nhất Tiến: 25 thí sinh. 

6. Trường TH và THCS xã Chiến Thắng: 08 thí sinh. 

7. Trường Tiểu học 1 xã Vũ Lễ: 03 thí sinh. 

8. Trường Tiểu học 2 xã Vũ Lễ: 05 thí sinh. 

9. Trường Tiểu học xã Tân Tri: 19 thí sinh. 

(Có danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển đính kèm). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm niêm yết và đăng tải 

công khai Thông báo này để các thí sinh biết./. 
 

 

Nơi nhận:      
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Tô Bắc Thái 
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