
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Số:          /TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2021   

THÔNG BÁO
Kết quả thi (Vòng 1), kỳ tuyển dụng công chức

trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 
2021;

Căn cứ kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1, ngày 22/4/2021 của thí 
sinh.

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo thí sinh không đủ điều kiện dự 
thi vòng 2 và thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, như sau:

1. Thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2: 89 thí sinh.
2. Thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: 163 thí sinh.
(có danh sách kèm theo)
Kết quả thi vòng 1 được Hội đồng tuyển dụng công chức trong các cơ quan 

hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương thông báo đến từng thí sinh.
Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo để các thành viên Hội đồng, Ban 

Giám sát, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh dự thi biết và thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức;
- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng;
- Thí sinh dự thi;
- Lưu: VT, HĐTD.
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