
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /SGDĐT-TCCB  

V/v thông báo công khai Kế hoạch thi 

tuyển viên chức năm 2020 và Kế hoạch 

thi tuyển chức danh Hiệu trưởng 

Tuyên Quang, ngày        tháng  6  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2022; 

Thực hiện Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2020; Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SGDĐT ngày 08/6/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Kháng Nhật, tỉnh Tuyên Quang; 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đăng 01 (một) lần nội dung Thông báo số 

17/TB-SGDĐT ngày  05/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức năm 2020, Thông báo số 18/TB-SGDĐT ngày 08/6/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng 

Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật, tỉnh Tuyên Quang  theo quy định (có 

nội dung Thông báo gửi kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (đăng thông báo); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;    

- Lưu: VT, TCCB(Hg). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Đình Hưng 
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