
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1493/TB-UBND       Can Lộc, ngày 27 tháng 4 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành,  

kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 
 

 

Căn cứ Nghị định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ các Văn bản số 2047/SNV-CCVC ngày 21/10/2021 của Sở Nội vụ 

về việc tuyển dụng công chức cấp xã; Văn bản số 2246/SNV-CCVC ngày 

12/11/2021 của Sở Nội vụ về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp 

xã; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện 

Can Lộc về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; 

 Căn cứ Báo cáo số 17/BC-HĐTT ngày 27/4/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng công chức cấp xã về kết quả thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ 

thi tuyển công chức cấp xã năm 2021.  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả thi tuyển vòng 2, môn nghiệp 

vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: 

1. Kết quả thi tuyển vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2021 (có danh sách kết quả thi vòng 2 kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo 

- Thời gian: Kể từ ngày 27/4/2022 đến ngày 11/5/2022 (trong giờ hành 

chính, ngày làm việc). 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công huyện Can Lộc, thị trấn 

Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo nộp trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau 

thời hạn quy định nêu trên (tính ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì 

đơn nếu gửi bằng đường bưu điện). 

- Lệ phí: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).  



Ủy ban nhân dân huyện thông báo để người đăng ký dự tuyển được biết; 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện đồng 

thời được gửi đến địa chỉ của người đăng ký dự tuyển theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn (để niêm yết); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (để đăng tin); 

- Thí sinh dự thi tuyển vòng 2; 

- Lưu: VT, NV. 
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