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          Nho Quan, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian và các bước tiến hành tổ chức xét tuyển 

theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện  

 

 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-SNV ngày 20/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Kế hoạch số 

110/KH- UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện Nho Quan tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện Nho Quan năm 

2022; Quyết định số 324/QĐ-SNV ngày 16/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 của UBND 

huyện Nho Quan.  

Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh thời gian và các bước tiến hành tổ 

chức xét tuyển từ bước 5 đến bước 13 theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 

14/7/2022 của UBND huyện, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian và các bước tiến hành tổ chức xét tuyển theo Kế hoạch 

số 110/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện 

Bước 5: Từ ngày 04/9/2022: Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ 

điều kiện dự tuyển vòng 2 tại trụ sở UBND huyện Nho Quan và Trang thông tin 

điện tử của huyện. Gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời 

gian, địa điểm tập trung thí sinh để quán triệt các nội dung có liên quan đến việc 

tổ chức tuyển dụng.  

 Bước 6: Tổ chức tuyển dụng vòng 2 (Thi viết): Ngày 10/9/2022. 

 Bước 7: Từ ngày 11/9/2022 đến ngày 13/9/2022: Hội đồng tổ chức chấm thi. 

Bước 8: Từ ngày 14/9/2022: Công bố công khai kết quả tuyển dụng vòng 2, 

niêm yết công khai kết quả tuyển dụng tại trụ sở UBND huyện Nho Quan và Trang 

thông tin điện tử của UBND huyện Nho Quan. 

Bước 9: Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 29/9/2022: Nhận đơn đề nghị phúc 

khảo kết quả tuyển dụng tại Phòng Nội vụ huyện Nho Quan (nếu có). 

Bước 10: Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 03/10/2022: Tổ chức chấm phúc 

khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi (nếu có); niêm yết danh sách dự 

kiến trúng tuyển tại trụ sở UBND huyện Nho Quan; gửi thông báo kết quả dự 

tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

Bước 11: Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 02/11/2022: Kiểm tra, đối chiếu 

bản chính các văn bằng, chứng chỉ, các loại giấy tờ ưu tiên của những thí sinh 

được Hội đồng dự kiến trúng tuyển; thu nhận các giấy tờ theo quy định. 



 Bước 12: Từ ngày 03/11/2022: Hội đồng tuyển dụng viên chức báo cáo 

UBND huyện trình Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt kết quả. 

Bước 13: Căn cứ kết quả phê duyệt tuyển dụng của Sở Nội vụ, ban hành 

Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho thí sinh trúng tuyển. 

2. Nội dung điều chỉnh thời gian và các bước tiến hành tổ chức xét tuyển sẽ 

được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện Nho Quan, Trang thông tin điện 

tử của UBND huyện Nho Quan và được thông báo đến từng người dự tuyển. 

3. Các nội dung khác tiếp tục được thực hiện theo Kế hoạch số 110/KH-

UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện Nho Quan./. 

 

Nơi nhận:                                                               

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc huyện; 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang thông tin điện tử huyện 

- Lưu: VT, HĐTD.                   
                                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Hoàng Khắc Tiệp 
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