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THÔNG BÁO 
Về việc đính chính lại số văn bản tại Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1,  

kỳ thi tuyển công chức năm 2021 ban hành kèm theo Thông  báo  

số 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 

 

Ngày 05/8/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 đã ban hành 

Thông báo số 08/TB-HĐTDCC về danh mục tài liệu ôn tập dự thi vòng 1, kỳ 

thi tuyển công chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021 . 

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo, nay Hội đồng tuyển dụng công chức năm 

2021 đính chính số văn bản tại Thông báo số 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 

như sau: 

Tại mục 1.6, khoản 1, phần I, Thông báo số 08/TB-HĐTDCC ngày 

05/8/2022, danh mục tài liệu ôn tập là "Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công 

vụ", nay đính chính lại là: "Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ". 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 đính chính để thí sinh dự thi 

vòng 1, kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021 

biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ tuyển dụng CC,VC tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); 

- Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Thí sinh dự thi vòng 1; 

- Lưu: VT, HĐTDCC.  
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