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Số:           /TB-UBND Sa Thầy, ngày         tháng        năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển 

kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 

 
Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn; Nghị định 34/2019/NĐ-CP, 

ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV, ngày 06 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Sa Thầy về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

Trên cơ sở báo cáo kết quả của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 

năm 2022 và Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong 

tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 tại các Báo cáo: số 375/BC-HĐTD, 

ngày 17 tháng 5 năm 2022, số 379/BC-HĐTD, ngày 19 tháng 5 năm 2022 và số 

366/BC-HĐKTSH, ngày 13 tháng 5 năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thông báo kết quả xét tuyển và danh sách 

người dự kiến trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022 như sau: 

1. Kết quả xét tuyển: Có Phụ lục số 01 kèm theo. 

2. Danh sách người dự kiến trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022: Có  

Phụ lục số 02 kèm theo. 

 Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển được đăng tải công 

khai trên Trang thông tin điện tử huyện Sa Thầy (địa chỉ: 

http://huyensathay.kontum.gov.vn); niêm yết công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân 

dân huyện (địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum)  và 

Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã nơi tuyển dụng. 

http://huyensathay.kontum.gov.vn/
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3. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện đăng tải công khai kết quả xét 

tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022 

trên Trang thông tin điện tử huyện. 

- Ủy ban nhân dân các xã nơi tuyển dụng: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển 

và danh sách người dự kiến trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022 tại đơn vị mình. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: Thông báo 

rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để các đối tượng tham gia kỳ xét tuyển 

công chức cấp xã năm 2022 biết. 

- Giao phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng): 

+ Niêm yết công khai kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển 

công chức cấp xã năm 2022 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. 

+ Gửi thông báo kết quả xét tuyển đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự 

tuyển đăng ký. 

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thông báo đến thí sinh và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 
- Thí sinh dự tuyển; 
- UBND các xã: Sa Bình, Hơ Moong, Sa Nghĩa,  
Ya Tăng, Sa Sơn, Sa Nhơn, Mô Rai. 
- Hội đồng tuyển dụng; 
- Hội đồng kiểm tra, sát hạch; 
- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng; 
- Văn phòng HĐND - UBND huyện; 
- Trung tâm VH - TT - DL&TT; 
- Lưu: VT - LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Kim Thái 
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