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THÔNG BÁO 

Về việc công bố kết quả thi Vòng 1 

kỳ thi tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Lãnh năm 2021 
 
 

Căn cứ Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐTDCC ngày 07/01/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng công chức về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi Vòng 1; 

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-HĐTDCC ngày 21/02/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng công chức về việc công nhận kết quả thi Vòng 1; 

 Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển dụng công chức (tổ chức thi Vòng 2), 

Hội đồng tuyển dụng công chức công bố kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng 

công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THI VÒNG 1 

Theo Quyết định số 312/QĐ-HĐTDCC ngày 21/02/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng công chức về việc công nhận kết quả thi Vòng 1 (Đính kèm Quyết định 

số 312/QĐ-HĐTDCC). 

II. CHẤM PHÚC KHẢO 

Thời gian và địa điểm nhận đơn phúc khảo kết quả thi Vòng 1 kỳ thi 

tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh như sau: 

1. Thời gian: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi 

Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố 

Cao Lãnh tại địa chỉ: https://tpcaolanh.dongthap.gov.vn/. 

2. Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Cao Lãnh, địa chỉ số 03, đường 

30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

https://tpcaolanh.dongthap.gov.vn/
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Nếu hết thời gian quy định nêu trên không có thí sinh gửi đơn phúc khảo 

thì Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Cao Lãnh tiếp tục thực hiện quy 

trình tuyển dụng công chức và mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết. 

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Cao Lãnh thông báo đến thí sinh 

tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh 

được biết./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 
- Thí sinh dự thi Vòng 1; CHỦ TỊCH 
- Thành viên HĐTDCC;  
- Bộ phận giúp việc HĐTDCC;  
- Lưu: VT, HĐTDCC.  

 
 

 
 PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

 Lê Thị Mai Trinh 
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