
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-UBND Krông Nô, ngày      tháng 9 năm 2022 

GIẤY MỜI 
V/v dự khai mạc kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 

huyện Krông Nô năm 2022 

 

Triển khai Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Krông Nô về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 đã được Sở Nội vụ 

phê duyệt tại Công văn số 577/SNV-XDCQ ngày 05/5/2022 về việc cho chủ trương 

tuyển dụng công chức cấp xã. 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2022 với những nội dung như sau: 

1. Thành phần tham dự, kính mời:  

- Cấp tỉnh: 

+ Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông dự Khai mạc;  

+ Tổ kiểm tra công tác tuyển dụng (Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông). 

- Cấp huyện: 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

+ Trưởng ban và các thành viên Ban coi thi; 

+ Trưởng ban và các thành viên Ban phách; 

+ Trưởng ban và các thành viên Ban Giám sát (Giám sát việc ra đề và thi 

tuyển); 

+ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện (đưa tin). 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển. 

2. Thời gian:  

- Ban Đề thi: Làm việc từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/9/2022 (thứ Sáu); 

- Khai mạc và thi tuyển: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/9/2022 (thứ Bảy). 

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Krông Nô.  

4. Nội dung: Khai mạc kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Krông Nô năm 

2022 và tiến hành thi vòng 1. 

Nhận được Giấy mời này, đề nghị các đồng chí bố trí, sắp xếp thời gian về 

tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
-Thành phần tham dự; 

- TT. Huyện ủy (B/c);  

- CT, các PCT. UBND huyện ; 

- VP. HĐND&UBND huyện; 

- Tổ giúp việc (t/h); 

- Lưu: VT, NV (HSTD). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Ngọc Sơn 
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