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GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 
 

 

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 tổ chức họp triển khai 

một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển công chức trong thời gian tới. 

Thời gian: bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 06/02/2023 (thứ Hai). 

Địa điểm: tại Văn phòng UBND tỉnh (phòng họp xem tại Bảng điện tử tầng 1). 

Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ 

tịch Hội đồng (mời chủ trì); 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Trường Đại học Hà Tĩnh; 

- Thành viên Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (theo 

các Quyết định: số 1908/QĐ-UBND ngày 15/9/2022, số 2271/QĐ-UBND ngày 

04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- Trưởng ban và thư ký Ban Giám sát Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2022 (theo Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh). 

Phân công nhiệm vụ: 

Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực của Hội đồng thi tuyển chuẩn bị báo cáo 

và các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển đã thực hiện và kế hoạch 

triển khai trong thời gian tới, gửi tài liệu họp trong ngày 03/02/2023 cho đại biểu 

dự họp. 

Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp và các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

Đề nghị đại biểu tham dự họp đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Lưu: VT, HĐTT, NC2. 

 

TM. HỘI ĐỒNG  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Ngọc Châu 
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