
 

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ 

 

Số: 253/TB-HĐTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

tham gia thi tuyển vòng 2 (thi trình bày đề án),  
kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý 

 
 

Ngày 05/10/2022, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý huyện 
Chiêm Hóa đã ban hành Thông báo số 229/TB-HĐTT về việc triệu tập người dự 

tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển chức danh 
lãnh đạo quản lý. Tuy nhiên, do thời gian tổ chức trùng với lịch công tác của 

một số thành viên Hội đồng nên việc tổ chức thi tuyển đã tạm hoãn. 

Hội đồng thi tuyển lãnh đạo quản lý huyện Chiêm Hóa thông báo triệu tập 
người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển 

lãnh đạo quản lý. Cụ thể như sau: 

1. Tổng số người dự tuyển được triệu tập: 04 người (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển 

- Thời gian: Thứ Tư, ngày 02/11/2022 (Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, người 

dự tuyển có mặt tại địa điểm thi tuyển trước 30 phút để chuẩn bị). 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Nhà làm việc Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Nội dung, thời gian thi và các nội dung khác có liên quan 

Thực hiện theo Thông báo số 229/TB-HĐTT ngày 05/10/2022 của Hội 

đồng thi tuyển lãnh đạo quản lý huyện Chiêm Hóa về việc triệu tập người dự 
tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển chức danh 

lãnh đạo quản lý. 

Hội đồng thi tuyển lãnh đạo quản lý huyện Chiêm Hóa thông báo đến 

người dự tuyển được biết và thực hiện theo các quy định nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- TT Huyện ủy; 
- Sở Nội vụ;                                                    
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên Hội đồng thi tuyển; 
- Phòng Nội vụ; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 
- Người dự tuyển (thực hiện); 
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 
- Lưu: HĐTT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tiến Dũng 

(Báo cáo) 



 
 

 
 
 

 
 

 



TT SBD Họ và đệm Tên

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Ghi chú
 Tin học Ngoại ngữ

Trình độ

I Vị trí Trưởng phòng Tư pháp huyện

1 CH01 Vũ Thị Thu 27/8/1983 Nữ Kinh Đại học Luật kinh tế Tiếng Anh B Trung cấp

2 CH02 Nguyễn Kiều Vân 9/29/1989 Nữ Tày Thạc sỹ Luật B Tiếng Anh B Trung cấp

II Vị trí Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mỹ

3 CH03 Vũ Thị Hương Giang 25/5/1977 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh B Trung cấp

4 CH04 Hoàng Thị Huyền 16/8/1978 Nữ Tày Đại học Tiếng Anh B Trung cấp

Ấn định danh sách gồm có 04 người./.

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THI VÒNG 2, KỲ THI TUYỂN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
(Kèm theo Thông báo số 253/TB-HĐTT ngày 28/10/2022 của Hội đồng thi tuyển lãnh đạo quản lý )
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