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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và triệu tập thí sinh 

đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển phỏng vấn vòng 2  

kỳ xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
 

Căn cứ Kế hoạch số 914/KH-UBND và Thông báo số 33/TB-UBND ngày 

07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh - về việc xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh 

Thuận năm 2022; 

Hội đồng xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022 (sau đây viết 

tắt là Hội đồng xét tuyển công chức năm 2022) đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ thí sinh 

đăng ký dự tuyển theo kế hoạch đề ra và trên cơ sở kết quả tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 

đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn đối tượng đăng ký dự tuyển; Hội đồng xét tuyển 

công chức năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và triệu tập thí 

sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) – cụ 

thể theo Phụ lục đính kèm. 

Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển vòng 2, cụ thể như sau: 

- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Sở Nội vụ. 

- Thời gian tổ chức xét tuyển: buổi sáng ngày 05/8/2022. 

+ Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 00 phút: Khai mạc và phổ biến nội quy, quy 

chế tổ chức xét tuyển theo quy định. 

+ Từ 08 giờ 15 phút: Tiến hành tổ chức phỏng vấn đối với 04 thí sinh đăng ký 

và đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 (thí sinh có tên trong danh sách 

nêu tại Phụ lục đính kèm nêu trên). 

Thông báo này được được niêm yết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, 

Trang Thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ. 

Trường hợp thí sinh chưa rõ về nội dung Thông báo này hoặc phát sinh vướng 

mắc về thông tin dự tuyển, đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Nội vụ (thông qua Phòng Quản 

lý nhân sự - bộ phận thư ký Hội đồng xét tuyển) hoặc qua số điện thoại 0259.3827809 

để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐXTCC - 2022; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 
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