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THÔNG BÁO 

Kế quả điểm thi môn kiến thức, kỹ năng hoạt động  

nghề nghiệp (vòng 2) kỳ tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. 

Hội đồng tiếp nhận vào làm viên chức đã tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên 

ngành (vòng 2) vào ngày 31/5/2022. 

Hội đồng tiếp nhận vào làm viên chức thông báo các nội dung sau đây: 

1. Kết quả điểm thi môn kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp (vòng 2) 

kỳ tiếp nhận vào viên chức năm 2022 (kèm theo biểu chi tiết). 

2. Sau khi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phê 

duyệt kết quả tuyển dụng, các thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định, cụ thể như sau:  

a) Thành phần hồ sơ bổ sung Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp. 

b) Thời gian dự kiến hoàn thiện hồ sơ: Trong thời gian 30 ngày tính từ khi 

có Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng đối với các thi sinh đã trúng tuyển. 

c) Địa điểm hoàn thiện hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện, địa chỉ: Khu phố 

2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Kết quả thi môn kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp (vòng 2) kỳ 

tuyển dụng viên chức năm 2022 được đăng tải công khai tại thông tin điện tử 

của UBND huyện: hamtan.binhthuan.gov.vn. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh dự thi và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 
- CT UBND huyện (báo cáo;) 

- Phòng Nội vụ; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Lưu: HĐTD (H- 6b). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

    Văn Quý Ngọc 
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