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Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

   

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, Quyết 

định số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu 

tuyển dụng công chức năm 2022; Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 73/TB-

SNV ngày 25/5/2022 về thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 

năm 2022 từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022. 

Tuy vậy, để đảm bảo chất lượng công tác tuyển dụng; trên cơ sở nội dung 

thống nhất tại cuộc họp xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 

2022 ngày 23/6/2022; xét đề xuất của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1178/SNV-

CCVC ngày 28/6/2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương để Sở Nội vụ thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 

20/8/2022 như đề xuất của Sở Nội vụ tại Văn bản nêu trên. 

2. Việc thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công 

chức năm 2022 thực hiện theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NC2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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