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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện (hình thức thi tuyển) dự thi vòng 1
Kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2022

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã,
phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 22/4/2019 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về
hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng, công chức
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Hướng dẫn số 1410/HD-SNV ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh
Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức
cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Công văn số 575/SNV-XDCQ&CTTN
ngày 29/3/2022 về việc cho ý kiến thống nhất kế hoạch tuyển dụng công chức
cấp xã huyện Yên Châu năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân
dân huyện Yên Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã
năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện
Yên Châu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện
dự tuyển tuyển dụng công chức xã năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu
thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1
Thứ 7, ngày 18/6/2022.
- Từ 08 giờ 00 phút: Hội đồng làm việc.
- Từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút: thi trắc nghiệm phần kiến thức
chung (thời gian thi 60 phút).
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- Từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 15 phút: thi trắc nghiệm môn tin học (thời
gian 30 phút).
- Địa điểm thi: Trường Trung học cơ sở Trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
(Tiểu khu II, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).
Yêu cầu các thí sinh dự thi phải có mặt tại địa điểm thi trước ít nhất 15
phút; trang phục gọn gàng, lịch sự; chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước
kẻ; chỉ được sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi; bài thi chỉ được viết
bằng một loại mực màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại màu
mực khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi. Không được mang
vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh,…
Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước
công dân/chứng minh thư nhân dân hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ Đảng
viên ...) để ban coi thi đối chiếu trước khi vào phòng thi.
Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công
chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022. 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:
- Chủ tịch UBND huyện;
- Ban giám sát HĐTD;
- Thí sinh dự tuyển;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: HĐTDCCX, Lm. 60 bản
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