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THÔNG BÁO 

Kết quả phỏng vấn vòng 2 và dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển  

kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 

 
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

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 những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông; 

Xét báo cáo số 09/BC-HĐTD ngày 06/01/2023 của Hội đồng tuyển dụng 

công chức cấp xã về việc báo cáo kết quả phỏng vấn vòng 2 (phần thi kiến thức 

chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 và dự kiến 

danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022, như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 là 27, trong đó: 

- Số thí sinh tham gia:     25; 

- Số thí sinh không tham gia:    02. 

2. Kết quả thi: 

- Số thí sinh dự kiến trúng tuyển:    14; 

- Số thí sinh dự kiến không trúng tuyển:  11. 

 (Cụ thể có danh sách kèm theo) 

Trên đây là Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 và dự kiến danh sách thí 

sinh trúng tuyển của kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022, đề nghị thí sinh 

theo dõi thực hiện; nếu có vấn đề gì cần giải đáp, liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ 

qua số điện thoại 02613.509.444./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Các thí sinh tham gia dự tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 
 

 

 

CHỦ TỊCH 

                       

 

 

 

 

Ngô Đức Trọng 
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