
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-UBND            Nghĩa Hưng, ngày      tháng 02 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO   

Kết quả thi Vòng 2 và nhận đơn phúc khảo  

kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Nghĩa Hưng 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 Quyết định số 5077/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Nghĩa Hưng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Nghĩa Hưng 

năm 2021; 

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-HĐTT ngày 16/02/2022 của Hội đồng thi tuyển 

công chức cấp xã năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng thông báo kết quả thi Vòng 2 và nhận đơn 

phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Nghĩa Hưng năm 2021 như sau: 

1. Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 

(có Danh sách kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo: 

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 18/02/2022 đến 17 giờ ngày 10/03/2022 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

3. Lệ phí phúc khảo: 150.000đ/bài (thí sinh nộp lệ phí phúc khảo cùng thời 

điểm nộp đơn phúc khảo). 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Nghĩa Hưng; 

niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND 

huyện, trụ sở UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng./. 
 

Nơi nhận: 
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; Để công khai 

- Thí sinh dự tuyển; Để thông báo 

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Văn Dương 
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