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  Số          /TB-UBND                             Ý Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2022 

  

 

THÔNG BÁO  

Kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chuyên ngành   

và dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định;  

Căn cứ thông báo số 445/TB-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Ý 

Yên về tuyển dụng công chức cấp xã huyện Ý Yên năm 2021.  

Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Ý Yên kỳ 

tuyển dụng năm 2021 và kết quả điểm thi của thí sinh dự thi tuyển công chức 

cấp xã huyện Ý Yên kỳ tuyển dụng năm 2021.  

Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên thông báo Kết quả điểm bài thi viết môn 

kiến thức chuyên ngành và dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức 

cấp xã năm 2021. 

                                    (Có danh sách kèm theo)  

Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên thông báo để những người dự thi được biết.  

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi, nộp đơn trực tiếp tại Hội đồng thi 

tuyển công chức cấp xã huyện Ý Yên kỳ thi tuyển năm 2021 (Phòng Nội vụ), 

trong thời hạn 15 ngày kể từ 7h30 ngày 23/02/2022, sau thời hạn trên Hội đồng 

không xem xét giải quyết.   

Thông báo này và danh sách điểm thi kèm theo được đăng trên trang thông 

tin của huyện Ý Yên (Website: http://yyen.namdinh.gov.vn), được niêm yết công 

khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Ý Yên; tại trụ sở 

UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng, kể từ ngày 22/02/2022 và thông báo 

đến người dự thi được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Hội đồng TT công chức cấp xã;          

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện Ý Yên; 

- Lưu: VP, HĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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