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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi vòng 1 môn kiến thức chung (trắc nghiệm trên máy tính), 

điều chỉnh thời gian thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 

 

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

về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2022. 

Sáng ngày 02/12/2022, UBND huyện đã tổ chức thi vòng 1 kiến thức 

chung (trắc nghiệm trên máy tính) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Nay, UBND huyện thông báo kết quả số điểm thi vòng 1 của thí sinh và một số 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Công bố và thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2022 (Kèm theo biểu chi tiết). 

2. Căn cứ kết quả thi vòng 1 có 09/10 thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2. Do 

đó, UBND huyện thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tiến hành ôn tập, tham 

gia thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành, thi viết). 

3. Về thời gian thi vòng 2: UBND huyện điều chỉnh thời gian thi tại Thông 

báo số 791/TB-UBND ngày 29/11/2022 và Phiếu triệu tập thí sinh (đã gửi tới các 

thí sinh) như sau: Điều chỉnh thời gian thi vào lúc 08 giờ 00 ngày 06/12/2022 sang 

thời gian thi vào lúc 08 giờ 00 ngày 07/12/2022 (thí sinh có mặt vào lúc 07 giờ 30), 

địa điểm tại Trung tâm Chính trị huyện Hàm Tân, khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, 

huyện Hàm Tân. 

UBND huyện thông báo để các thí sinh dự thi và các Ban giúp việc kỳ tuyển 

dụng công chức cấp xã năm 2022 được biết./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh dự thi; 

- Các Ban giúp việc; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tin); 

- Trung tâm Chính trị huyện; 

- Lưu: VT, NV (Đ-02b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

    Hà Lê Thanh Chung 
 


		2022-12-02T14:21:53+0700
	Việt Nam
	Hà Lê Thanh Chung<chunghlt@hamtan.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-12-02T14:22:00+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân<hamtan@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




