
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Số:151/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 
 Về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021 
 

 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của  Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 727/SNV-CCVC ngày 27/7/2022 của Sở Nội vụ về 

việc tuyển dụng viên chức năm 2021. 

Ngày 21/6/2022 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 

110/TB-UBND về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên 

chức năm 2021, thời hạn từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 26/7/2022.  

Căn cứ nội dung Văn bản số 727/SNV-CCVC ngày 27/7/2022 của Sở 

Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện 

Chiêm Hóa Thông báo kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên 

chức năm 2021 đến hết ngày 31/7/2022./. 

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Thường trực Huyện uỷ;             (báo cáo)        
- Thường trực HĐND huyện; 
- Sở Nội vụ;   
- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp thực hiện);                                
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh VP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; (thực hiện) 
- Báo Tuyên Quang (đăng 01 lần);  
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (đăng tải); 
- Trang Thông tin điện tử huyện Chiêm Hóa (đăng tải); 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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