
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NV 
V/v thông báo dừng thực 

hiện Kế hoạch số 60/KH-
UBND ngày 25/3/2021 của 
UBND tỉnh Phú Yên 

Đông Hòa, ngày      tháng      năm 2022 

 

                             Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

    

Ngày 15/7/2022, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên có Thông báo số 47/TB-UBND 

về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND 
tỉnh về việc xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên năm học 2021-2022, do 

đó, UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh đã đăng ký xét 
tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2021-2022 được biết.   

Giao Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh thị xã thông báo trên 

hệ thống truyền thanh của thị xã; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các 
Trường học trực thuộc để các cá nhân có liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Văn phòng HĐND và UBND; 
- Phòng Nội vụ; 
- Cổng thông tin điện tử thị xã; 
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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