
UBND QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-PNV Sơn Trà, ngày       tháng       năm 2022 
 

                       

THÔNG BÁO 

Về việc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các trường tiểu học, THCS 

công lập thuộc UBND quận Sơn Trà năm học 2022-2023  
 

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã ban hành Thông báo số 187/TB-UBND 

ngày 26 tháng 8 năm 2022 về việc thi tuyển viên chức các trường tiểu học, 

THCS công lập năm học 2022-2023. Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký 

được nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ quận Sơn Trà hoặc theo đường bưu chính. 

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày, kể từ ngày 29 tháng 8 năm 

2022. 

Tuy nhiên, do thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng trực 

tiếp bão số 4 (bão NORU) nên Phòng Nội vụ quận Sơn Trà thông báo như sau: 

Tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Thông báo số 

187/TB-UBND. Trường hợp không thể nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp tại Phòng 

nội vụ hoặc gửi Phiếu theo đường bưu chính thì người đăng ký dự tuyển gửi 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo địa chỉ email: lienbt@danang.gov.vn sau đó sẽ nộp 

Phiếu dự tuyển bản giấy theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng. 

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển được tính theo dấu ngày của các 

bưu cục (nếu gửi theo đường bưu chính) và thời gian nhận thư theo địa chỉ email 

(nếu gửi theo địa chỉ email). 

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các trường tiểu học, 

THCS được tính đến 17 giờ 30 phút ngày 27/9/2022. 

Phòng Nội vụ quận Sơn Trà thông báo để các cơ quan, đơn vị và người 

đăng ký dự tuyển viên chức các trường tiểu học, THCS công lập quận Sơn Trà 

năm học 2021-2022 được biết./. 
 

 Nơi nhận:                                  TRƯỞNG PHÒNG 
- Sở Nội vụ thành phố;  

- Trang thông tin điện tử quận;                            
- Phòng GD&ĐT;  

- Các trường TH, THCS công lập;                                                                                      

- Lưu: VT, PNV.                                                                                                         

                               Trần Thị Nhớ 
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