
UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2022 
 

 

Số:  242/TB-HĐTDVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Tràng Định, ngày 09  tháng 9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

 dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 huyện Tràng Định 

 

  

Căn cứ Thông báo số 135/TB-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện 

Tràng Định về việc thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện 

Tràng Định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Tràng Định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, 

không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thông báo: 

1. Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức: 70 thí sinh.  

 2. Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức: 05 thí sinh. 

 (Chi tiết theo Biểu số 01, 02 kèm theo) 

  Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 giao Phòng Nội vụ 

niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện 

dự tuyển tại trụ sở làm việc của UBND huyện; đăng tải công khai trên Trang 

thông tin điện tử của huyện./. 

 
 

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

- Hội đồng TDVC; 

- Phòng Nội vụ (để niêm yết); 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

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

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ngọ Quang Khải 
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