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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

*   

Số 532-QĐ/TU  Bình Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự  

kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc trong cơ quan Đảng,  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 

----- 

 - Căn cứ Quy chế số 01-QC/TU, ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy về Quy chế 

làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về quản lý tổ chức, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

- Căn cứ Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022; 

- Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022; 

- Căn cứ Công văn đề nghị cử thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương; 

- Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức tại Tờ trình số 722/TTr-HĐTĐ, 

ngày 07/4/2022,  

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 87 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng 

công chức vào làm việc trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. 

(có danh sách đính kèm theo) 

Điều 2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng công 

chức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các đồng chí có 

tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Sở Nội vụ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 

Nguyễn Hoài Anh 
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