
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 169/TB-UBND Tràng Định, ngày 08 tháng 9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Thay đổi một số nội dung tại Thông báo số 135/TB-UBND ngày 01/7/2022  

về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Văn bản số 712/SNV-CCVC ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn một số một số nội dung t  chức tuyển dụng viên chức đ n vị s  

nghiệp c ng l p; 

Căn cứ Th ng báo số 135/TB-UBND ngày 01/7/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc tuyển dụng viên chức các đ n vị s  nghiệp năm 2022.  

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định Thông báo thay đ i nội dung tại 

Thông báo số 135/TB-UBND ngày 01/7/2022 về tuyển dụng viên chức các đ n vị s  

nghiệp năm 2022, như sau: 

Thay đ i nội dung “HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN ” được quy 

định tại mục V, Thông báo số 135/TB-UBND ngày 01/7/2022 như sau: 

1. Hình thức tuyển dụng: Th ng qua xét tuyển. 

2. Nội dung xét tuyển 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện d  tuyển tại Phiếu đăng ký d  tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người d  tuyển được 

tham d  vòng 2. 

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

 + Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng chuyên m n, nghiệp vụ của người d  

tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

 + Hình thức thi: Thi viết. 

 + Thang điểm: 100 điểm. 

 + Thời gian thi: 180 phút. 

3. Xác định người trúng tuyển th c hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định 

115/2020/NĐ-CP như sau: 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục IV, Thông báo 

135/TB-UBND ngày 01/7/2022 (nếu có) cao h n lấy theo thứ t  điểm từ cao 

xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 



 

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có t ng số điểm tính theo quy định tại 

điểm b, khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển 

thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao h n là người trúng tuyển; nếu vẫn 

kh ng xác định được thì người đứng đầu c  quan, đ n vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức quyết định người trúng tuyển. 

- Người kh ng trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức kh ng được bảo 

lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

Trên đây là Thông báo thay đ i nội dung trong Th ng báo số 135/TB-

UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định, các nội dung 

khác tại Th ng báo số 135/TB-UBND ngày 01/7/2022 kh ng thay đ i./.   

 
 

Nơi nhận:       
 - Sở Nội vụ (B/c);  

 - Thường tr c Huyện uỷ; 

 - Thường tr c HĐND huyện; 

 - Chủ tich, PCT UBND huyện; 

 - Phòng Nội vụ;                                                           

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo;                           

 - Hội đồng tuyển dụng; 

 - Ban giám sát; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - C ng TTĐT huyện;                                                                                                                                                    
 - Lưu: VT.  

 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


