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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND 

huyện Tràng Định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND 

huyện Tràng Định về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện 

Tràng Định về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

Ngày 01/4/2022, UBND huyện Tràng Định đã ban hành thông báo số 

68/TB-UBND về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2022 đã được ban hành tại Thông báo số 68/TB-UBND ngày 

01/4/2022 cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh giảm 01 nhu cầu tuyển dụng tại Ủy ban nhân dân xã Trung 

Thành đối với chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch sang nhu cầu tuyển dụng 

tại Ủy ban nhân dân xã Tân Minh 01 chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

- Điều chỉnh chuyên ngành cần tuyển dụng, tại phụ lục kèm theo Quyết 

định số 763/QĐ-UBND ngày  24/3/2022 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2022. 

(Gửi kèm biểu điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022) 

- Điểu chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 

16/5/2022 Các nội dung khác tại Thông báo số 68/TB-UBND, ngày 01/4/2022 

của UBND huyện Tràng Định về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã 

năm 2022 không thay đổi. Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển công chức lưu ý 

Photo các văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí nhu cầu cần tuyển dụng theo vị 

trí việc làm. 

UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn, triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm VH,TT và TT (đưa tin);  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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