
                ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số: 141/TB-UBND                             Hàm Thuận Bắc, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

        
THÔNG BÁO 

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã;  
thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển  

công chức cấp xã năm 2022 

                                            
Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; Công văn số 554/SNV-XDCQ ngày 17/3/2022 của Sở Nội vụ về việc tổ 

chức thi tuyển công chức cấp xã; Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của 

UBND huyện về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã 

năm 2022; UBND huyện Hàm Thuận Bắc thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

tuyển dụng công chức cấp xã; thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

công chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 

(đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của 

UBND huyện): 

1. Bổ sung phần VIII. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TUYỂN DỤNG, như sau: 

“3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức 

a) Chủ tịch UBND huyện quyết định việc thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ 

chức thực hiện việc tuyển dụng. Hội đồng có 05 thành viên, bao gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND huyện. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Phòng Nội vụ. 

- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức thuộc Phòng Nội vụ. 

- Các ủy viên khác là lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc 

UBND huyện. 

b) Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa 

số. Trường hợp số ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý 

kiến của Chủ tịch Hội đồng. 

c) Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10 Nghị 

định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 3 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.” 

2. Bổ sung điểm b, khoản 1, phần IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, như sau: 
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“- Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng, 

Hội đồng tuyển dụng để triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan đến việc tổ 

chức tuyển dụng. Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã 

dưới 20 người thì không phải thành lập Hội đồng tuyển dụng; Phòng Nội vụ giúp 

Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc tuyển dụng theo quy định.” 

3. Bổ sung khoản 1, phần IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, như sau: 

“c) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng tuyển dụng giúp Hội đồng tổ chức thu phí dự 

tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định sau khi UBND huyện phê 

duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.” 

4. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục II đối với xã Hàm Hiệp, như sau: 

- Lĩnh vực cần tuyển: Từ lĩnh vực “Xây dựng” sang lĩnh vực “Địa chính”. 

- Chuyên ngành cần tuyển: Quản lý đất đai. 

II. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp 

xã năm 2022: 

1. Nhu cầu và vị trí tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, cụ thể: 
 

STT 

Đơn vị 
đăng ký 

tuyển 
dụng 

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng 

Vị trí việc làm cần 
tuyển 

Trình độ chuyên môn cần tuyển 

Trình 
độ cần 
tuyển 

Các chuyên môn cần 
tuyển 

01 
UBND xã 
Thuận Hòa 

01 
Công chức Văn hóa - Xã 

hội (lĩnh vực văn hóa) 

Đại 
học 

Văn hóa, quản lý văn 
hóa, văn hoá các dân 

tộc thiểu số 

01 
Công chức Văn hóa - Xã 

hội (lĩnh vực xã hội) 

Đại 
học 

Xã hội học, công tác 
xã hội, quản lý nhà 
nước về xã hội, lao 

động xã hội 

01 Địa chính - Xây dựng 
Đại 
học 

Xây dựng, quản lý xây 
dựng 

02 
UBND xã 
Hàm Hiệp 

01 
Công chức Văn hóa - Xã 

hội (lĩnh vực văn hóa) 

Đại 
học 

Văn hóa, quản lý văn 
hóa 

01 
Công chức Văn hóa - Xã 

hội (lĩnh vực xã hội) 

Đại 
học 

Xã hội học, công tác 
xã hội, quản lý nhà 
nước về xã hội, lao 

động xã hội 

01 Địa chính - Xây dựng 
Đại 
học 

Quản lý đất đai 



3 
 

STT 

Đơn vị 
đăng ký 

tuyển 
dụng 

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng 

Vị trí việc làm cần 
tuyển 

Trình độ chuyên môn cần tuyển 

Trình 
độ cần 
tuyển 

Các chuyên môn cần 
tuyển 

03 
UBND xã 
Hàm Đức 

01 Địa chính - Xây dựng 
Đại 
học 

Nông lâm, nông 
nghiệp, xây dựng, quản 

lý xây dựng 

04 
UBND xã 

Hàm 
Thắng 

01 Địa chính - Xây dựng 
Đại 
học 

Nông lâm, nông 
nghiệp, xây dựng, quản 

lý xây dựng 

05 
UBND xã 

Đa Mi 
01 Tư pháp - Hộ tịch 

Từ 
Trung 

cấp 
trở lên 

Luật, Luật - kinh tế, 
Kinh tế - luật, hành 
chính, quản lý Nhà 

nước, thanh tra 
 

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 

a) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/4/2022 đến hết 

ngày 07/5/2022 (trong giờ hành chính). 

b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Hàm 

Thuận Bắc. Địa chỉ: Đường 8/4, Khu phố Lâm Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận. Điện thoại 0252.3865.293 

UBND huyện Hàm Thuận Bắc thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển biết, đăng ký (gửi kèm theo Thông báo này 

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022)./. 

 

Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ; 
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tổ chức Huyện ủy; 
- Phòng Nội vụ; 
- Trung tâm VH-TT&TT huyện (thông báo); 
- VP HĐND&UBND huyện (đăng Trang TTĐT); 
- UBND các xã, thị trấn (niêm yết và thông báo);    

- Lưu: VT, NVTín                                                               Nguyễn Ngọc Thạch 
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