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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 

2020, UBND huyện Lệ Thủy thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo 

dục&Đào tạo năm 2020 như sau:      

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 92 chỉ tiêu (Giáo viên: 75 chỉ tiêu; Nhân 

viên: 17 chỉ tiêu). 

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: 

Xem thông tin chi tiết tại Kế hoạch tuyển dụng được đăng trên trang thông 

tin điện tử của UBND huyện Lệ Thủy, địa chỉ: lethuy.quangbinh.gov.vn hoặc 

trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Lệ Thủy, địa chỉ: 

lethuy.edu.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc Phòng Nội vụ. 

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

- Thời gian: Từ ngày 28/02/2020 đến hết ngày 30/3/2020 (trong giờ hành 

chính các ngày làm việc trong tuần). 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy (Địa chỉ: Số 01, đường Hùng 

Vương, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). 

Số điện thoại liên hệ: 0232.3962773. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: có thông báo cụ thể sau./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện PTLV; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình;  

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- Đăng Website UBND huyện;  

- Đăng Website Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NV. 
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