
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM TÂN 

          Số: 817/TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hàm Tân, ngày  16 tháng 12  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) 

 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. 

Căn cứ Thông báo số 793/TB-UBND ngày 02/12/2022 về kết quả thi 

vòng 1 và thời gian thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Căn cứ danh sách thí sinh tham dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2022 vào ngày 07/12/2022 tại Trung tâm Chính trị huyện và kết quả 

chấm điểm của Ban chấm thi vào ngày 14/12/2022. 

Nay, UBND huyện Hàm Tân thông báo các nội dung sau: 

1. Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (có 

danh sách kèm theo). 

2. Thông báo việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi vòng 2: 

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Nhận đơn phúc khảo từ ngày 16/12/2022 

đến ngày 30/12/2022 (kèm theo mẫu đơn). 

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân. 

- Mức thu phí phúc khảo: 150.000 đồng/01 bài thi. 

3. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp đăng tải nội dung thông báo 

này trên Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thông báo nội dung 

này để các thí sinh dự thi và mọi người quan tâm biết. 

- UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm 

việc, thông báo trên đài truyền thanh thanh của xã, thị trấn và thông báo đến thí 

sinh dự thi đang công tác và sinh sống tại địa phương mình để biết. 
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- Kết quả thi vòng 2 được đăng tải trên trang thông tin điện tử UBND 

huyện Hàm Tân tại địa chỉ: hamtan.binhthuan.gov.vn  

UBND huyện Hàm Tân thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

các thí sinh dự thi được biết, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên các Ban giúp việc; 
- Trang thông tin điện tử huyện;                                         
- Các thí sinh dự thi; 

- Lưu: VT, NV (Đ-02b).                                                                              

                                                                                                           

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hà Lê Thanh Chung 
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