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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2  

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022  ____________________________ 

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng dụng viên chức sự nghiệp 

năm 2022 ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2. Thời gian tổ chức tuyển dụng vào ngày 

14/10/2022. 

Do có một số việc đột xuất, Hội đồng tuyển dụng thông báo thay đổi thời 

gian thi vòng 2 như sau: 

- Từ 07h30' -> 08h ngày 19/10/2022, tại trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên 

(Địa chỉ: Tổ dân phố 15, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh): 

Thí sinh kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân theo danh sách niêm yết tại Phòng 

thi để điều chỉnh, đính chính, bổ sung về thông tin cá nhân, điều kiện dự tuyển nếu 

có sai sót. Đồng thời nộp phí tuyển dụng mức 500.000đ/thí sinh (theo quy định tại 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).  

- Từ 08h00' -> 08h30' ngày 19/10/2022, tại Hội trường tầng 3 - Nhà hiệu bộ 

trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên: Thí sinh dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng và 

nghe phổ biến nội quy, quy chế.  

- Từ 08h30' ngày 19/10/2022, tại Phòng thi, trường THCS thị trấn Cẩm 

Xuyên: Thí sinh thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. (Thời gian thi phỏng vấn 30 

phút; trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 30 

tháng 9 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 

về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp năm 2022. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên, 

địa chỉ: http://camxuyen.hatinh.gov.vn/; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan 

UBND huyện Cẩm Xuyên. Trong thời gian trước ngày tổ chức thi, các thông báo 

liên quan sẽ được đăng tải ở địa chỉ trên, đề nghị các thí sinh thường xuyên truy 

cập, theo dõi. 

http://camxuyen.hatinh.gov.vn/
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Hội đồng tuyển dụng thông báo để các tổ chức, đơn vị, các thí sinh dự tuyển 

được biết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ thì liên hệ 

Hội đồng tuyển dụng để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát tuyển dụng; 

- Phòng: Nội vụ; 

- Trung tâm Y tế, Trung tâm VH-TT, Trung tâm  

  Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; 

- Ban Quản lý dự án xây dựng huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Hoàng Anh 
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