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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; hình thức, thời gian, địa 

điểm tổ chức thi vòng 2 tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 

  

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 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; 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; Quyết định số 

31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế 

tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Báo cáo số 12/BC-HĐTD ngày 10/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng 

công chức cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông báo: 

1. Triệu tập 71 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tuyển dụng công chức cấp xã 

năm 2021 - thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ 

năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức 

cần tuyển dụng (có danh sách kèm theo). 

2. Hình thức thi: Thi phỏng vấn (thời gian phỏng vấn: 30 phút/thí sinh; 

thang điểm: 100 điểm). 

3. Thời gian, địa điểm thi: 

Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2022 (Sáng Chủ nhật). 

Địa điểm: trường Tiểu học Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh - Số 03, đường Đồng 

Quế, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. 

Một số lưu ý: 

- Số báo danh của thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 được niêm yết tại 

địa điểm thi vào chiều ngày 22/01/2022.  

- Thí sinh đến dự phỏng vấn mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp và có mặt đúng thời 

gian, địa điểm tổ chức vòng 2 theo quy định.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Yêu cầu thí sinh tham dự xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm 

âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trước 24 giờ. 

Trường hợp thí sinh không có mặt đúng thời gian, địa điểm thi theo quy định 

coi như thí sinh đó không tham gia tuyển dụng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

về kết quả tuyển dụng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Hội đồng tuyển dụng và 

các thí sinh biết và thực hiện đảm bảo theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- Hội đồng tuyển dụng; 

- BBT Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Trường Tiểu học Nam Hà; 
- Các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự vòng 2; 

- Lưu: VT, NV, HĐTD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Trọng Hiếu  
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