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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức  

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân huyện năm 2021 

 

Ngày 24/3/2022, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Chư Păh năm 2021 

đã ban hành Thông báo số 182/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh tham dự xét 

tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND huyện năm 2021; Theo đó, thời gian xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021 

được tổ chức vào sáng ngày 02/04/2022. Tuy nhiên, do một số thành viên của 

Hội đồng xét tuyển, Ban Kiểm tra, sát hạch bị dương tính với Covid-19 nênHội 

đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của huyện đã ban hành thông báo số 

202/TB-HĐXT ngày 30/3/2022 về việc tạm hoãn thời gian tổ chức xét tuyển 

(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 

huyện Chư Păh năm 2021. Đến nay, các thành viên của Hội đồng xét tuyển, Ban 

Kiểm tra, sát hạch qua xét nghiệm đã âm tính với Covid-19. Hội đồng xét tuyển 

viên chức tiếp tục ban hành Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét 

tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND 

huyện năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2021: Tổng số 06 thí sinh (có danh 

sách kèm theo). 

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

a. Thời gian, địa điểm phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển 

- Thời gian: vào lúc 14 giờ ngày 07/4/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện (số 01 

đường Lê Hồng Phong, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). 

b. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển 

- Thời gian: vào lúc 7 giờ 30’ ngày 08/4/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện (số 01 

đường Lê Hồng Phong, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). 

3. Hình thức xét tuyển vòng 2: Phỏng vấn. 

Lưu ý: Thí sinh dự thi phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc 

các giấy tờ có liên quan để kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn 



và phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc 5k phòng chống dịch Covid-19 trong khu 

vực kiểm tra sát hạch. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND huyện Thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Hội đồng xét tuyển; 

- Ban Giám sát; 

- UBND huyện (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, HĐXT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Ngọc Thanh 
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