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THÔNG BÁO 

Nhận đơn phúc khảo đối với kết quả thi viết (vòng 2) 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, ngày 13/4/2022, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 369-QĐ/TU về việc phê duyệt kết 

quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã năm 2021. Hội đồng tuyển dụng thông báo nhận 

đơn phúc khảo đối với kết quả thi viết vòng 2 (nếu có), cụ thể như sau: 

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 14/4/2022 đến ngày 

29/4/2022. 

2. Địa điểm: Thí sinh nộp đơn phúc khảo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy; địa 

chỉ: Số 6, đường Nguyễn Thiếp, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi tuyển dụng công chức 

(vòng 2) chuyển thông báo này đến từng thí sinh được biết, để làm đơn phúc 

khảo (nếu có nhu cầu). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 
 

  

Nơi nhận:                   
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c), 

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, 

- Ban Giám sát tuyển dụng, 

- Thành viên Hội đồng tuyển 

dụng, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan có thí sinh dự tuyển 

vòng 2, 

- Văn phòng Tỉnh ủy (để đăng 

tải), 

- Lưu Hồ sơ tuyển dụng. 
 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

kiêm 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Hải 
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