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Kỳ Anh, ngày 14 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức 

năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

 

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về 

chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa 

học trẻ; 

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức 

năm 2022; Thông báo số 63/TB-SNV ngày 07/4/2022 của Sở Nội vụ về việc 

tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Công văn 

số 574/SNV-VP ngày 08/4/2022 của Sở Nội vụ về việc đăng tải thông báo tuyển 

dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng công chức 

của Ủy ban nhân dân tỉnh (Có nội dung thông báo kèm theo). 

* Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 12/4/2022 đến hết ngày 

12/5/2022 (Trong giờ hành chính). 

* Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển trực tiếp tại trụ sở cơ 

quan nơi thí sinh đăng ký dự tuyển (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội 

vụ, Thanh tra tỉnh). 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh; 

Địa chỉ: http://kyanh.hatinh.gov.vn và trên Cổng thông tin điện tử các xã; Niêm 

yết tại Trung tâm Hành chính công huyện, Phòng Nội vụ huyện và Ủy ban nhân 

dân các xã. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các tổ chức và cá nhân có đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định được biết, đăng ký dự tuyển./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT huyện (để đăng tải); 

- UBND các xã (để niêm yết); 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Thị Vân Anh 
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