ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1336 /UBND-NV

Yên Châu, ngày 05 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thời gian triệu tập thí sinh
dự thi vòng 2

Kính gửi:

Thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng
công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022

Ngày 24/6/2022, UBND huyện Yên Châu đã ban hành Thông báo số
135/TB-UBND về việc triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ
tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022. Sau khi nghiên cứu và
tham vấn ý kiến của Sở Nội vụ về quy trình, tiến độ một số khâu trong thi tuyển,
UBND huyện Yên Châu có một số ý kiến như sau:
1. Hủy bỏ khoản 1 (về thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2) Thông báo
số 135/TB-UBND ngày 24/6/2022 do ngày 01/7/2022 UBND huyện Yên Châu
đã ban hành Công văn số 1313/UBND-NV về tiếp tục tăng cường công tác giám
sát tuyển dụng năm 2022 (chuyển địa điểm về phòng có thiết bị camera giám sát,
phương tiện ghi âm…).
2. Dự kiến thời gian tổ chức thi phỏng vấn (vòng 02): Sáng thứ Năm, ngày
14/7/2022.
Thời gian, địa điểm tổ chức thi chính thức (vòng 02- phỏng vấn), UBND
huyện sẽ có thông báo sau.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo để các thí sinh biết và thực
hiện. Mọi phản ánh, thắc mắc, liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ (cơ quan
thường trực hội đồng) qua số điện thoại 0212. 3840.147 trong giờ hành chính các
ngày làm việc để được giải đáp, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, NV. Lm. 06 bản.
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