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Điện Biên, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện,  

tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 

  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-SNV, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội 

vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-VP, ngày 18/7/2022 của Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022; 

Căn cứ kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển công chức năm 2022 tại Báo cáo ngày 08 tháng 8 năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi 

tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022, như sau: 

1. Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1: 04 người. 

2. Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1: 01 người. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh Điện Biên (theo địa chỉ: http://daibieunhandan.dienbien.gov.vn) 

và niêm yết công khai tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên. 

Trên đây là thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022. Mọi phản ánh, thắc mắc, liên hệ trực 

tiếp với Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

https://download.vn/luat-can-bo-cong-chuc-so-22-2008-qh12-25227
https://download.vn/luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-43060
http://daibieunhandan.dienbien.gov.vn/
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HĐND tỉnh Điện Biên qua số điện thoại 0215.3829.159 hoặc 0836.482.888 

trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn./.  
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c); 

- TT. HĐND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

- Ban giám sát kỳ thi; 

- Các Thành viên HĐTDCC năm 2022; 

- Thí sinh dự tuyển công chức năm 2022; 

- Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh (T/báo); 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nguyễn Tiến Thành 
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