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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Duyên Hải, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự  
xét tuyển viên chức năm 2022 (vòng 2) 

 

Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Duyên Hải về tuyển dụng viên chức năm 2022; Biên bản họp Hội đồng xét 
tuyển viên chức năm 2022 ngày 08/7/2022 về việc họp kiểm tra, điều kiện, tiêu 
chuẩn của người dự tuyển.  

Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Duyên Hải thông báo có 09 thí sinh đủ 
điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2 (Có danh sách kèm theo). 

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử thị xã Duyên Hải và 
niêm yết công khai tại UBND thị xã và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.  

Hội đồng xét tuyển viên chức thị xã Duyên Hải thông báo đến các thí sinh 
đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2 được biết.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- UBND thị xã (niêm yết); 
- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (niêm yết); 
- Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã  
(Đăng trang thông tin điện tử); 
- Các thí sinh đủ điều kiện; 
- Lưu: VT, HĐXTVC. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH  
 

 
 
 

 
CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ  

Nguyễn Trọng Nhân 
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