
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:  1138    /QĐ-UBND Bình Thuâṇ, ngày  06    tháng   5    năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến danh sách 

thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUÂṆ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 

2022; 

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công 

chức năm 2022; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức tại Tờ trình số 

865/TTr-HĐTD ngày 26 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến danh sách 

thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, cụ thể như sau: 
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1. Điều chỉnh trình độ dự tuyển từ trình độ “Đại học Luật” thành “Thạc 

sĩ Luật” đối với bà Phạm Thị Hồng Tâm, sinh ngày 12/02/1993 dự tuyển vào 

vị trí “Quản lý hành chính tư pháp” của Sở Tư pháp (nhóm 10). 

2. Bổ sung thông tin miễn thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) đối với bà Đỗ 

Đặng Thảo Nguyên, sinh ngày 20/12/1994 dự tuyển vào vị trí “Quản lý kinh 

tế hợp tác xã và trang trại” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nhóm 

11). Lý do: có bằng đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. 

3. Bổ sung đối tượng ưu tiên “con thương binh” đối với ông Nguyễn 

Xuân Lợi, sinh ngày 10/4/1979 dự tuyển vào vị trí “thanh tra huyện Hàm Tân” 

(nhóm 12). 

4. Bổ sung đối tượng ưu tiên “hoàn thành nghĩa vụ quân sự” đối với ông 

Trần Anh Phương, sinh ngày 26/7/1985 dự tuyển vào vị trí “thanh tra huyện 

Hàm Thuận Nam” (nhóm 12). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Hội đồng tuyển dụng công chức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC, SNV. (Thắng)       

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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