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

HUYỆN CHƯ PĂH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43/TB-UBND           Chư Păh, ngày 16 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2  

kỳ xét tuyển công chức xã năm 2022 của huyện Chư Păh 

 

Căn cứ 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 24/4/2019 của 

Chính phủ 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; Thông tư số 

13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 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 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia 

Lai; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai ban hành Quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

dẫn 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 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;  

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã năm 2022;  

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã năm 2022 của 

huyện Chư Păh tại Báo cáo số 21/BC-HĐXT ngày 11/8/2022 về kết quả họp xét 

và đề nghị ban hành thông báo triệu tập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển công chức xã năm 2022.  

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ xét 

tuyển công chức cấp xã năm 2022 của huyện Chư Păh các nội dung liên quan, cụ 

thể như sau:  

1. Triệu tập 63 thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2 

kỳ xét tuyển công chức xã năm 2022 của huyện Chư Păh (có danh sách kèm theo).  

2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục. 

- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26/8/2022.  

- Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú huyện (số 14 Lý Thường 

Kiệt, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh GiaLai). 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2. 

 - Thời gian: Vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 27/8/2022. 



- Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú huyện (số 14 Lý Thường 

Kiệt, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh GiaLai). 

4. Trên cơ sở danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn 

vòng 2 kỳ xét tuyển công chức xã năm 2022 (kèm theo thông báo này), các thí 

sinh có trách nhiệm rà soát các thông tin cá nhân của mình trong danh sách. Nếu 

có sai sót, thắc mắc đề nghị phản ánh về Hội đồng xét tuyển công chức xã năm 

2022 huyện Chư Păh (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 22/8/2022. Sau thời gian 

nêu trên nếu không có thí sinh nào phản ánh thì Hội đồng xét tuyển công chức xã 

năm 2022 của huyện Chư Păh sẽ sử dụng thông tin trong danh sách, hồ sơ để làm 

căn cứ xét tuyển. 

5. Các thí sinh có mặt tại Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú huyện   

Chư Păh để khai mạc kỳ xét tuyển, sau đó tham dự xét tuyển vòng 2 theo quy 

định. 

6. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng tải công khai thông báo này trên 

cổng thông tin điện tử của huyện Chư Păh. 

 - Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện: Đưa tin thông báo này để 

các thí sinh dự thi được biết. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn niêm yết, công khai Thông báo này tại trụ 

sở làm việc và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của địa phương.  

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và các thí sinh dự tuyển biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TTr. Huyện ủy (b/c); 

- TTr. HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Hội đổng xét tuyển; 

- Ban giám sát; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Như mục 6; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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