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Về việc tạm hoãn thi tuyển công chức cấp xã vòng 1 năm 2021 

 

Thực hiện quy trình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, Hội đồng 

tuyển dụng công chức cấp xã đã ban hành thông báo số 659/TB-HĐTD ngày 

29/12/2021, về nội dung tài liệu ôn tập, nộp lệ phí và thời gian thi tuyển công 

chức cấp xã. Trong đó có thông báo nội dung về thời gian, địa điểm tổ chức thi 

tuyển vòng 1 vào ngày 16/01/2022. 

Tuy nhiên, căn cứ văn bản số 6732/BNV-CTTN ngày 30/12/2021 của Bộ 

Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của chính 

phủ quy định “ Đối với đội viên được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã thực 

hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP 

ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Điều 7 

Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố”. 

Căn cứ kết quả thu phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2021 

có 03 thí sinh là Đội viên Đề án 500. Do vậy, các thí sinh này thuộc đối tượng 

tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã theo quy định tại Văn bản số 

6732/BNV-CTTN ngày 30/12/2021 của Bộ Nội vụ. 

Để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình tiếp nhận không qua thi 

tuyển công chức cấp xã đối với các Đội viên Đề án 500 tri thức trẻ, Hội đồng 

tuyển dụng công chức cấp xã thông báo về việc tạm hoãn thi tuyển công chức 

cấp xã vòng 1 năm 2021 vào ngày 16/01/2022. 

Việc thực hiện thi tuyển công chức cấp xã sẽ được thông báo sau khi thực 

hiện xong quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã đối với Đội 

viên Đề án 500 tri thức trẻ. 

Vậy, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo đến các thí sinh 

biết và thực hiện./. 
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