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THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển công chức cấp xã năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND 

huyện Bắc Bình về phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã 

năm 2022. 

Ngày 02/12/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Bắc Bình 

phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức thi vòng 1 môn 

kiến thức chung kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. Hội đồng tuyển 

dụng công chức cấp xã huyện Bắc Bình thông báo các nội dung sau: 

1. Kết quả thi vòng 1 môn kiến thức chung kỳ tuyển dụng công chức cấp 

xã năm 2022, cụ thể: 

- Thí sinh đăng ký dự thi: 52 thí sinh. 

- Thí sính có mặt: 39 thí sinh. 

- Thí sinh vắng mặt: 13 thí sinh. 

- Thí sinh đạt: 38 thí sinh. 

- Thí sinh không đạt: 01 thí sinh. 

(Kèm theo danh sách). 

 2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: 

a) Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải nội dung thông báo này trên 

Trang thông tin điện tử của huyện. 

b) Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thông báo công khai 

về nội dung thông báo kết quả điểm thi vòng 1 trên. 

c) UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm 

việc, trên Đài truyền thanh của xã, thị trấn để mọi người quan tâm được biết. 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Bắc Bình thông báo kết quả 

thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 để các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan và thí sinh dự tuyển được biết./. 
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