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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh các mốc thời gian 

của Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2022

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 850/KH-UBND về 
tổ chức thi tuyển công chức các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh năm 
2022. Tuy nhiên, thời gian qua, Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức giữa các cơ 
quan Đảng, MTTQ, đoàn thể huyện và khối chính quyền huyện; luân chuyển 
cán bộ, công chức giữa cấp huyện và cấp xã, nên thời gian thẩm định và chốt số 
liệu về chỉ tiêu thi tuyển công chức tại các sở, ban ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố chưa đảm bảo theo tiến độ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sau khi xem xét đề xuất của Sở nội vụ tại Tờ trình số 240/TTr- SNV ngày 
06/6/2022, UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ các mốc thời gian của Kế hoạch thi 
tuyển công chức năm 2022 như sau: 

1. Thông báo chỉ tiêu thi tuyển: Từ ngày 15/6/2022.
2. Tiếp nhận Phiếu Đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 

14/7/2022. 
3. Kiểm tra Phiếu Đăng ký dự tuyển và thông báo cho thí sinh đủ điều kiện 

dự thi Vòng 1: Từ ngày 15/7/2022 đến trước ngày 25/7/2022. 
4. Tổ chức thi Vòng 1: Ngày 31/7/2022 (Chủ nhật).
5. Tổ chức thi Vòng 2: Ngày 06/8/2022 (Thứ Bẩy).
Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 850/KH-UBND ngày 

30/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức các cơ quan hành 
chính nhà nước thuộc tỉnh năm 2022.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành:
- UBND các huyện, TX, TP;                                           
- Lưu: VT, NC-KSTTHC.                                                                              
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