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THÔNG BÁO 

 Về việc hoãn tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển  

giáo viên tỉnh Lai Châu năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2311/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thi tuyển giáo viên năm 2020; 

Ngày 26/4/2021, Hội đồng thi tuyển giáo viên đã ban hành Thông báo số 

48/TB-HĐT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo 

viên tỉnh Lai Châu năm 2020 (thời gian tổ chức thi vòng 1: Ngày 09/5/2021). 

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức 

phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả theo quy 

định, Hội đồng thi tuyển giáo viên thông báo: 

1. Hoãn tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Lai Châu năm 

2020 theo Thông báo số 48/TB-HĐT ngày 26/4/2021 của Hội đồng thi tuyển 

giáo viên.  

2. Căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội đồng thi 

tuyển giáo viên sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 1 cho phù 

hợp và sẽ có thông báo sau. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, 

Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ và được niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. Đề nghị các thành viên Hội đồng thi tuyển, Ban Giám 

sát, các Ban giúp việc của Hội đồng thi và các thí sinh thường xuyên truy cập để 

cập nhật các thông tin về kỳ thi tuyển, trong quá trình thực hiện nếu có vướng 

mắc cần trao đổi, hướng dẫn đề nghị phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng 

thi tuyển theo số điện thoại: 02133.876.558 để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tự tỉnh Lai Châu; 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

-Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh 

Lai Châu; 

- Các thành viên Hội đồng thi; 

- Ban Giám sát; 

- Các ban giúp việc Hội đồng; 

- Các thí sinh dự thi; 

- Lưu: HĐT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Vừ A Tiến 
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