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

 HUYỆN NGHI XUÂN  
 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-UBND    Nghi Xuân, ngày     tháng 10 năm 2021 
 
 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thời gian triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện  

tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 

  

Ngày 04/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 1389/TB-

UBND thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển 

dụng công chức cấp xã năm 2021; nay do phát sinh nhiệm vụ đột xuất của huyện. 

Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh thời gian thi phỏng vấn kiến thức môn 

nghiệp vụ chuyên ngành như sau: 

1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi và thời gian tổ chức thi: 01 ngày, bắt 

đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 13/10/2021 (thứ Tư). 

a) Buổi sáng: Từ 7 giờ 00, thi phỏng vấn các chức danh: Chỉ huy trưởng Ban 

chỉ huy Quân sự cấp xã, Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch. 

b) Buổi chiều: Từ 14 giờ, thi phỏng vấn các chức danh: Văn hóa - Xã hội, Địa 

chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường. 

c) Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, Tổ dân phố 1, 

thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 1389/TB-UBND ngày 

04/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện. 

Giao Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có trách nhiệm thông báo trực tiếp 

thời gian, địa điểm thi phỏng vấn kiến thức môn nghiệp vụ chuyên ngành đến những 

người đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Các phòng, ngành liên quan; 

- Các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự vòng 2; 

- Lưu: VT, NV, HĐTD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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