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THÔNG BÁO 
Về việc tạm hoãn thời gian xét tuyển vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức  

sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác huyện Đăk Hà năm 2022  

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-UBND, ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Đăk Hà về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác thuộc 
huyện Đăk Hà năm 2022; 

Ngày 28/10/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp 
khác huyện Đăk Hà năm 2022 có Thông báo số 07/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa 

và sự nghiệp khác huyện Đăk Hà năm 2022. Trong đó Hội đồng tuyển dụng viên 
chức đã thông báo thời gian tổ chức xét tuyển Vòng 02 (phỏng vấn) vào sáng ngày 

05/11/2022. 

Tuy nhiên, do đồng chí Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Đăk 

Hà đang tham gia Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại tỉnh Đồng Tháp và 
không thể có mặt tại địa phương vào thời gian tổ chức xét tuyển Vòng 02 (phỏng 

vấn) vào sáng ngày 05/11/2022. 

Do đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác 

huyện Đăk Hà năm 2022 thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển 
Vòng 2 (phỏng vấn) vào ngày 05/11/2022 thuộc kỳ tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác huyện Đăk Hà năm 2022 thông tin sau: 

1. Tạm hoãn thời gian tổ chức xét tuyển Vòng 2 (phỏng vấn) thuộc kỳ tuyển 
dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác huyện Đăk Hà năm 2022 cho 

đến khi có thông báo mới.  

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ quyết định thời gian chính thức tổ chức 

xét tuyển Vòng 2 (phỏng vấn) và sẽ thông báo đến thí sinh dự tuyển theo quy định. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Đăk Hà tại địa 
chỉ: http://huyendakha.kontum.gov.vn./. 

 

Nơi nhận:                    
- UBND huyện (b/c);                                                                                                
- Các Thành viên HĐTD;  
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Các thí sinh tham gia; 
- Ban giám sát; 
- Ban Kiểm tra, sát hạch; 
- Ban Đề thi; 
- Phòng VH-TT; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  
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