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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3102/TB-UBND       Can Lộc, ngày  24  tháng 8 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  

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

kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 
 

 

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 Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

 Căn cứ Báo cáo số 16/BC-HĐTD ngày 24/8/2022 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 2022.  

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

vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau: 

(có danh sách kết quả thi vòng 2 kèm theo). 

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

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

xã: Thanh Lộc, Thượng Lộc, Thiên Lộc, Khánh Vĩnh Yên và được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử huyện đồng thời được gửi đến địa chỉ của người dự tuyển 

theo quy định./. 
 

 

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

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện ; 

- UBND các xã: Thanh Lộc, Thượng Lộc, Thiên 

Lộc, Khánh Vĩnh Yên (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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