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THÔNG BÁO 

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, 

 không đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức năm 2022 

 
 

Thực hiện Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2022; Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 07/3/2023 của Hội đồng thi 

tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (sau đây gọi là Hội đồng thi tuyển công 

chức) về danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2022; 

Để thuận lợi cho thí sinh tra cứu danh sách người đủ điều kiện và không đủ 

điều kiện dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách thí sinh đủ điều 

kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-

UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh và Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 

07/3/2023 của Hội đổng thi tuyển công chức. 

(Có Quyết định và Thông báo kèm theo) 

Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (có chỉ tiêu tuyển 

dụng công chức) thông báo công khai Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 

07/3/2023 của UBND tỉnh và Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 07/3/2023 của Hội 

đổng thi tuyển công chức trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; niêm yết công 

khai tại trụ sở làm việc cơ quan để thí sinh dự thi có điều kiện tra cứu. 

Đối với những thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi, đề nghị các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (có thí sinh nộp hồ sơ nhưng không đủ 

điều kiện dự thi) liên hệ trực tiếp theo số điện thoại thí sinh đã đăng ký để thông 

báo đến thí sinh. 

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tin trên cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, CCVC. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Lê Minh Đạo 
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