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THÔNG BÁO 

Về việc công bố nội dung, tài liệu ôn tập xét tuyển 

 công chức cấp xã huyện Sa Thầy năm 2022 

 
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; 

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 3 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Sa Thầy về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2022 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng). 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã công bố nội dung, tài liệu ôn tập 

phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau: 

- Phần công chức, công vụ: Phụ lục 01 kèm theo. 

- Phần chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường: Phụ lục 02 kèm theo. 

+ Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Phụ lục 03 kèm theo. 

+ Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội: Phụ lục 04 kèm theo. 

Tài liệu ôn tập sẽ được Ủy ban nhân dân huyện công khai trên Trang 

thông tin điện tử của huyện (địa chỉ: http://huyensathay.kontum.gov.vn) và niêm 

yết tại Trụ sở của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đề nghị các thí sinh cập 

nhật, tìm hiểu./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám sát; 
- Thành viên HĐTD; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Quang Phục 
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