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

HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 696/TB-UBND Hàm Tân, ngày 11  tháng 10  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng  

công chức cấp xã năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Hàm Tân về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2022; Thông báo số 667/TB-UBND ngày 30/9/2022 của 

UBND huyện về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Tân 

năm 2022. 

Trên cơ sở đề nghị của UBND xã Tân Xuân tại Kế hoạch số 40/KH-

UBND ngày 04/10/2022 về nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 đối 

với chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch xã. 

UBND huyện Hàm Tân thông báo điều chỉnh, bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển 

dụng công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND xã Tân Xuân (kèm theo phụ lục 

4). 

Các nội dung khác như: Hồ sơ đăng ký dự tuyển; thời gian; địa điểm tiếp 

nhận phiếu đăng ký dự tuyển… theo hướng dẫn tại Thông báo số 667/TB-

UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Hàm Tân về việc tổ chức tuyển dụng 

công chức cấp xã huyện Hàm Tân năm 2022 và theo quy định hiện hành. 

UBND huyện Hàm Tân thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2022 để các đơn vị, địa phương và những người quan tâm 

được biết để đăng ký dự tuyển./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban và các đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (Đ-05b).    

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hà Lê Thanh Chung 
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