
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
————— 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:           /TB-UBND 
 

Hoài Nhơn, ngày    tháng    năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc không tiếp tục tổ chức thực hiện  

kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 
——————— 

 
 

 Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã) đã ban 

hành kế hoạch số 72/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn 

năm 2019 và Thông báo số 1000/TB-UBND ngày 18/7/2019 về việc Thông báo 

tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019. Tuy nhiên trong quá trình 

triển khai thực hiện còn một số vướng mắc cần xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các Sở, ngành của tỉnh, đến nay Sở Nội vụ đã có ý kiến về việc tuyển dụng viên 

chức huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã) năm 2019 tại Công văn số 1102/SNV-

CCVC ngày 29/6/2021. Đồng thời, hiện nay Luật Giáo dục năm 2019 đã có hiệu 

lực thi hành, nên các nội dung trong Kế hoạch tuyển dụng năm 2019 không còn 

phù hợp. 

 Do đó, ngày 03/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã ban hành 

Quyết định số 9728/QĐ-UBND về việc không tiếp tục tổ chức thực hiện tuyển 

dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019 được ban hành kế hoạch số 72/KH-

UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã). 

Đồng thời, giao Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng và 

triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2021. 

 Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan biết. Nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

có liên quan liên hệ Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ thị xã, địa chỉ: số 

04 đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, số 

điện thoại: 02563.561.760) chậm nhất đến ngày 15/7/2021 để được giải đáp./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định; 

- Sở GD&ĐT tỉnh Bình Đinh; 

- Thường trực Thị ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- CT và các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Nội vụ thị xã; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã; 

- Trung tâm VH-TT-TT thị xã; 

- Trang TTĐT thị xã; 

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Phạm Trương 
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