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Số:          /TB - CTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 
Tuyển dụng công chức năm 2022 tại Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

  

Thực hiện Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục 

Thống kê về việc thông báo tuyển dụng công chức ngành Thống kê năm 2022, Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng như sau: 

1. Chỉ tiêu thi tuyển công chức của Cục Thống kê Hà Tĩnh năm 2022 

Tổng số tuyển dụng: 03 công chức. Trong đó: Thống kê kinh tế: 02 công 

chức; Văn Thư: 01 chỉ tiêu (nhân viên). Cụ thể như sau:  

(1) Tuyển 02 chỉ tiêu thống kê viên, trình độ đại học kinh tế, làm việc tại  

Chi cục Thống kê huyện Nghi Xuân và Chi cục Thống kê huyện Lộc Hà. 

(2) Tuyển 01 nhân viên văn thư, có trình độ trung cấp văn thư trở lên làm 

việc tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Cục Thống kê tỉnh. 

2. Điều kiện: Đăng ký dự tuyển công chức, yêu cầu có văn bằng, chứng chỉ 

phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng (quy định tại Phụ 

lục 4 của Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng 

cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ: 

http://www.gso.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tại 

địa chỉ: http://thongkehatinh.gov.vn). 

 3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức 

  3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

b) Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại 

Mục 3 Phần II (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi 

chỉ tiêu xét tuyển tại vị trí việc làm của Chi cục Thống kê thuộc Cục Thống kê cấp 

tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự tuyển. 

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 

2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 Phần II (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu 

cuối cùng cần tuyển dụng, khi đó người có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 cao 

hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.  

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được 

bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 
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4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển  

- Thời gian: Từ 08 giờ ngày 02/6/2022 đến 17 giờ ngày 29/6/2022. Các 

trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.  

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  

+ Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, số 01, Đường 

Nguyễn Huy Oánh, Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Người 

tiếp nhận: Uông Thị Hoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, số điện 

thoại: 0912 488 361).  

+ Hoặc nộp hồ sơ tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí 

Thanh, Đống Đa, Hà Nội.  

- Cách thức nộp: Người đăng ký trực tiếp đến nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc 

hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định tại 

Thông báo số 110/TB-TCTK; có Giấy biên nhận hồ sơ. 

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh 

không trúng tuyển.  

5. Thời gian và địa điểm thi: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời 

gian thi, địa điểm thi tuyển, kết quả điểm thi tuyển và kết quả trúng tuyển sẽ được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ: 

http://www.gso.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tại 

địa chỉ: http://thongkehatinh.gov.vn) và Thông báo tại Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, 

đồng thời gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục Thống kê; 

- Báo Hà Tĩnh; 

- Trang TTĐT Sở Nội vụ; 

- Trang TTĐT Cục Thống kê tỉnh; 

- Các Phòng và Chi cục Thống kê cấp huyện; 

- Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thanh Bình 
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