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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022 

 
 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 721/QĐ-UBND ngày 

06/4/2022 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 

2022, số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng 

công chức năm 2022; ngày 25/5/2022, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 73/TB-

SNV về việc thi tuyển công chức năm 2022 (thời gian thông báo tiếp nhận hồ sơ 

dự tuyển từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022). 

Thực hiện Công văn số 3506/UBND-NC2 ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022; 

Sở Nội vụ thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: kể từ ngày 01/7/2022 

đến hết ngày 20/8/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần). 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 73/TB-SNV ngày 

25/5/2022 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức năm 2022. 

Thông tin chi tiết được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ Hà Tĩnh (số 

38 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và cổng thông tin 

điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonoivu.hatinh.gov.vn. 

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức 

năm 2022, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã thông báo công khai Thông báo này trên cổng thông tin điện tử của 

đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan (trong thời hạn nhận hồ 

sơ của người đăng ký dự tuyển); Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

căn cứ Thông báo này, thông báo công khai ít nhất 01 lần trên báo viết, báo điện tử 

và chương trình phát thanh và truyền hình của tỉnh Hà Tĩnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Văn phòng Sở (để đăng tin trên cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 
Phan Thị Tố Hoa 
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