
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
——— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
————————————— 

Số:         /TB-UBND Hoài Nhơn, ngày     tháng  7  năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh hình thức tiếp nhận  

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2021 
—————————— 

 

Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã có Thông báo số 1993/TB-UBND 

ngày 20/7/2021 về thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa – thông tin 

– thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021; Thông báo số 

1967/TB-UBND ngày 20/7/2021 về thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021;  

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca lây 

nhiễm trong cộng đồng chưa được kiểm soát, vẫn đang tiếp tục tăng nhanh; do đó 

để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo ý 

kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 

29/6/2021 và bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh. 

Được sự thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân dân thị 

xã Hoài Nhơn đề nghị thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo, sự nghiệp văn hóa – thông tin – thể thao và sự nghiệp khác 

qua dịch vụ bưu chính công ích (tại bưu điện gần nhất) về Ủy ban nhân dân thị 

xã (địa chỉ đơn vị tiếp nhận: Phòng Nội vụ thị xã Hoài Nhơn, số 04 đường 28 

tháng 3 phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc qua Trang 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn  tại địa chỉ: 

https://hoainhon.binhdinh.gov.vn.  

Đối với hình thức nộp qua Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị 

xã, sau khi được Tổ Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của thị xã xác 

nhận đã nộp phiếu, thí sinh nộp bản gốc Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức về Ủy 

ban nhân dân thị xã chậm nhất đến hết ngày làm thủ tục đăng ký dự thi để lưu hồ 

sơ theo quy định. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 2105/TB-UBND ngày 23/7/2021 về 

việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2021. 

Nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ số điện thoại Phòng Nội vụ thị 

xã: 02563.561.760 để được giải đáp./. 
 

   

Nơi Nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- VP. HĐND&UBND thị xã (đưa tin); 

- Trung tâm VH-TT-TT thị xã (đưa tin); 

- Các phòng, ban: NV, TC-KH, Y tế,  

Công an, Thanh tra; 

- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Phạm Văn Chung 

 

https://hoainhon.binhdinh.gov.vn/
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