
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 102/TB-UBND Chiêm Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển 
 vòng 1 công chức cấp xã năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ 
về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 
24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 
nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
huyện về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân 
huyện Chiêm Hóa về việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2021, 

 Căn cứ Thông báo số 98/TB-UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân 
huyện Chiêm Hóa về danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 1 công chức 

cấp xã năm 2021, 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 thi 
tuyển công chức cấp xã như sau: 

 1. Triệu tập 12 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 1  

(Có danh sách kèm theo) 

 2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1 

 - Thời gian: Khai mạc hồi 07 giờ 30 phút, ngày 30/6/2022. 

 - Địa điểm: Trường THCS Vĩnh Lộc, tổ Vĩnh Thái, thị trấn Vĩnh Lộc, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

 3. Nội dung, hình thức thi 

 - Nội dung: Thi phần kiến thức chung và phần tin học. 

 - Hình thức: Thi trắc nghiệm trên giấy. 

 4. Tài liệu hướng dẫn ôn tập 

 Tài liệu hướng dẫn ôn tập được thông báo tại Thông báo số 101/TB-
UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện và đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của huyện Chiêm Hóa tại địa chỉ: chiemhoa.tuyenquang.gov.vn 
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 5. Thu lệ phí dự tuyển 

Thí sinh dự thi nộp phí tuyển dụng tại phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa từ 

ngày 15/6/2022 đến hết ngày 29/6/2022. Mức thu phí theo Thông tư số 
92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, 

viên chức: 500.000đ/người. 

6. Một số nội dung cần lưu ý 

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 được niêm yết tại Ủy ban 
nhân dân huyện Chiêm Hóa (Phòng Nội vụ), Ủy ban nhân dân các xã có chỉ tiêu 

tuyển dụng, trên cổng thông tin điện tử huyện; trong trường hợp thí sinh nhầm 
lẫn về thông tin cá nhân (nếu có), đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Phòng Nội vụ, số điện thoại: 0207.3855719 trong giờ hành chính ) để tổng 
hợp, chỉnh sửa trước ngày 29/6/2022. 

- Thí sinh có mặt tại địa điểm quy định trước giờ khai mạc 15 phút để ổn 
định tổ chức. 

- Thí sinh không có mặt tại địa điểm, thời gian thi tuyển theo quy định, 
không nộp phí dự tuyển coi như thí sinh đó không có nhu cầu dự tuyển công 

chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2021. 

- Khi đến dự thi thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân, căn cước 
công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh (thẻ đảng viên, giấy phép 

lái xe...) để xuất trình trước khi vào kiểm tra, sát hạch và thực hiện nghiêm các 
quy định về phòng, chống dịch bệnh covid-19. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa thông báo để thí sinh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ;                              
- TT. Huyện ủy;           
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Trung tâm VH, TT&TT huyện ; 
- UBND các xã có chỉ tiêu tuyển dụng; 
- Thí sinh; 
- Lưu: VT, NV, HSTD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Vũ Đình Tân 

 

 

 



Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chuyên môn

Ghi chú

Nam Nữ Trình Độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1 Nông Văn Dũng 24/5/1990 Tày Đại học 2014 Đủ điều kiện 

2 Hà Quang Dự 15/02/1995 Tày Đại học 2020 Khá Đủ điều kiện 

3 Quan Văn Mạnh 19/8/1995 Tày Đại học 2017 Khá Đủ điều kiện 

4 Hoàng Thị Nhung 13/10/1993 Tày Đại học 2015 Giỏi Đủ điều kiện 

5 Hoàng Thị Phượng 3/6/1991 Dao Đại học 2014 Khá Đủ điều kiện 

6 Dương Văn Tân 06/5/1991 Kinh Đại học 2015 Khá Đủ điều kiện 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VÒNG 1 CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số 102/TB-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa)

Số 
TT

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Thuộc đối 
tượng ưu 

tiên

Đơn vị 
đang 
hợp 

đồng  
(Nếu có)

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký dự 
tuyển

Đủ điều 
kiện/Không đủ 

điều kiệnTên cơ sở đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Loại hình 
đào tạo

Năm tốt 
nghiệp

Tốt 
nghiệp 

loại

Chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường): 07 thí sinh

Xã Yên Lập, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học 
Nông Lâm - 
Đại học Thái 

Nguyên

Khoa học 
môi trường

Chính 
quy

Trung 
bình

Dân tộc 
thiểu số

 Công chức Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực đất 
đai, tài nguyên và môi trường) 

xã Phú Bình

Xã Phú Bình, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Quản lý đất 
đai

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

 Công chức Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực đất 
đai, tài nguyên và môi trường) 

xã Phú Bình

Xã Tân Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Lâm 
nghiệp

Quản lý đất 
đai

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

 Công chức Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực đất 
đai, tài nguyên và môi trường) 

xã Phú Bình

Xã Trung Hà, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học 
Nông Lâm - 
Đại học Thái 

Nguyên

Khoa học 
môi trường

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

 Công chức Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực đất 
đai, tài nguyên và môi trường) 

xã Hòa Phú

Xã Phú Bình, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Lâm 
nghiệp

Quản lý đất 
đai

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

 Công chức Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực đất 
đai, tài nguyên và môi trường) 

xã Phú Bình

Phường Hưng Thành, 
thành phố Tuyên Quang

Đại học Tài 
nguyên và 
Môi trường

Quản lý đất 
đai

Vừa học 
vừa làm

 Công chức Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực đất 
đai, tài nguyên và môi trường) 

xã Hòa Phú 



Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chuyên môn

Ghi chú

Nam Nữ Trình Độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Số 
TT

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Thuộc đối 
tượng ưu 

tiên

Đơn vị 
đang 
hợp 

đồng  
(Nếu có)

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký dự 
tuyển

Đủ điều 
kiện/Không đủ 

điều kiệnTên cơ sở đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Loại hình 
đào tạo

Năm tốt 
nghiệp

Tốt 
nghiệp 

loại

7 Thi 25/12/1996 Tày Đại học 2018 Khá Đủ điều kiện 

II

1 Hoàng Thị Sỹ 22/7/1999 Tày Đại học 2021 Giỏi Đủ điều kiện 

2 Hoàng Thị Nhi 6/5/1996 Tày Đại học 2018 Giỏi Đủ điều kiện 

3 Hoàng Thị Miền 12/6/1999 Tày Đại học 2021 Đủ điều kiện 

4 Lương Thị Phương 15/02/1994 Tày Đại học 2016 Khá Đủ điều kiện 

5  Ma Thị Phương 21/12/1989 Tày Đại học 2012 Khá Đủ điều kiện 

* Ấn định danh sách này là 12 thí sinh./.

Ma Phạm 
Hoàng

Thị trấn Vĩnh Lộc, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Lâm 
nghiệp

Quản lý đất 
đai

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

 Công chức Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực đất 
đai, tài nguyên và môi trường) 

xã Phú Bình

Chức danh công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội): 05 thí sinh

Xã Hà Lang, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Công tác xã 
hội

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

Công chức Văn hóa - xã hội 
(phụ trách lĩnh vực Lao động, 
thương binh và xã hội) xã Yên 

Lập

Xã Tân Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Lao 
động - Xã hội

Công tác xã 
hội

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

Công chức Văn hóa - xã hội 
(phụ trách lĩnh vực Lao động, 
thương binh và xã hội) xã Yên 

Lập

Xã Tân Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Tân 
Trào

Công tác xã 
hội

Chính 
quy

Xuất 
sắc

Dân tộc 
thiểu số

Công chức Văn hóa - xã hội 
(phụ trách lĩnh vực Lao động, 
thương binh và xã hội) xã Yên 

Lập

Xã Yên Lập, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Học viện 
Thanh thiếu 

niên Việt 
Nam

Công tác xã 
hội

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

Công chức Văn hóa - xã hội 
(phụ trách lĩnh vực Lao động, 
thương binh và xã hội) xã Yên 

Lập

Xã Yên Nguyên, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Công 
đoàn

Công tác xã 
hội

Chính 
quy

Dân tộc 
thiểu số

Công chức Văn hóa - xã hội 
(phụ trách lĩnh vực Lao động, 
thương binh và xã hội) xã Yên 

Lập


	Sheet2

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-06-14T21:21:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Ngọc Hưng<ngochungnvch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-15T09:00:36+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-06-15T09:32:55+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




