
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 177 /QĐ-HĐTD Bình Thuận, ngày  06  tháng  4  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập môn nghiệp vụ  

chuyên ngành - vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức năm 2022  

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

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; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập môn nghiệp vụ 

chuyên ngành - vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 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 (kèm theo danh mục tài liệu và nội dung ôn tập). 

Điều 2. Thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 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 chủ động tra cứu danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập ban hành 

kèm theo Quyết định này để tự ôn tập. 

Điều 3. Thành viên Hội đồng tuyển dụng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng công chức thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  

  các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các huyện, thị, thành ủy,  

  Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Lưu: VT, SNV, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đỗ Thái Dương 
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