
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     329  /TB-SNV Bình Thuận, ngày 17  tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng công chức năm 2022 

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, 

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 như sau:  

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1  Đ ều   ện đăn     dự tu ển 

a) N ườ  có đủ các đ ều   ện sau đâ   hôn  phân b ệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hộ , tín n ưỡn , tôn   áo được đăn     dự tu ển côn  chức: 

- Có một quốc tịch là quốc tịch V ệt Nam; 

- Có đơn dự tu ển; có l  lịch rõ ràn ; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức  hỏe để thực h ện nh ệm vụ; 

- Có văn bằn , chứn  chỉ phù hợp vớ  vị trí v ệc làm dự tu ển  

- N ườ  đăn     dự tu ển ở các vị trí v ệc làm côn  chức chu ên n ành 

hành chính hoặc chu ên n ành văn thư thì  hôn   êu cầu phả  có chứn  chỉ 

n oạ  n ữ, t n học  h  đăn     dự tu ển  R ên  n ườ  đăn     dự tu ển ở vị trí 

v ệc làm “ ế toán” hoặc “  ểm lâm” thì phả  có chứn  chỉ n oạ  n ữ, t n học 

theo qu  định, cụ thể: 

+ Có chứn  chỉ n oạ  n ữ vớ  trình độ tươn  đươn  bậc 2  hun  năn  lực 

n oạ  n ữ V ệt Nam theo qu  định tạ  Thôn  tư số 01/2014/TT-BGDĐT n à  

24/01/2014 của Bộ trưởn  Bộ G áo dục và Đào tạo ban hành  hun  năn  lực 

n oạ  n ữ 6 bậc dùn  cho V ệt Nam  

+ Có chứn  chỉ t n học vớ  trình độ đạt chuẩn  ỹ năn  sử dụn  côn  n hệ 

thôn  t n cơ bản theo qu  định tạ  Thôn  tư số 03/2014/TT-BGDĐT n à  

11/3/2014 của Bộ trưởn  Bộ Thôn  t n và Tru ền thôn  qu  định chuẩn  ỹ năn  

sử dụn  côn  n hệ thôn  t n hoặc tươn  đươn   

+ Trườn  hợp có bằn  tốt n h ệp chu ên môn, n h ệp vụ đã chuẩn đầu ra 

về n oạ  n ữ, t n học theo qu  định mà tươn  ứn  vớ   êu cầu vị trí v ệc làm dự 

tu ển (có văn bản, tà  l ệu m nh chứn   èm theo) hoặc thuộc một tron  các 

trườn  hợp m ễn th  n oạ  n ữ, t n học theo qu  định tạ   hoản 1 Đ ều 8 N hị 

định số 138/2020/NĐ-CP thì đáp ứn  đ ều   ện về n oạ  n ữ, t n học để đăn     

dự tu ển,  hôn  phả  nộp chứn  chỉ n oạ  n ữ, t n học  
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b) Nhữn  n ườ  sau đâ   hôn  được đăn     dự tu ển côn  chức:  

- Khôn  cư trú tạ  V ệt Nam; 

- Mất hoặc bị hạn chế năn  lực hành v  dân sự; 

- Đan  bị tru  cứu trách nh ệm hình sự; đan  chấp hành hoặc đã chấp hành 

xon  bản án, qu ết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đan  

bị áp dụn  b ện pháp xử l  hành chính đưa vào cơ sở ca  n h ện bắt buộc, đưa 

vào cơ sở   áo dục bắt buộc. 

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

1. Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022: 108 chỉ tiêu  Tron  đó: 

a) Các cơ quan chu ên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 56 chỉ tiêu. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 52 chỉ tiêu.  

Trường hợp có bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng, Sở Nội vụ sẽ có thông báo cụ 

thể và thực hiện niêm yết công khai theo thờ    an qu  định. 

2. Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ cần tuyển, chuyên 

ngành cần tuyển theo từng nhóm, ngành cần tuyển (chi tiết theo các Phụ lục từ 

số 01 đến số 20 kèm theo Quyết định số 461/QĐ-UBND). 

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Tiếp nhận phiếu đăn     dự tuyển  

a) Tiếp nhận Phiếu đăn     dự tuyển: 

- N ườ  đăn     dự tuyển nộp Phiếu đăn     dự tuyển (theo mẫu) trực tiếp 

tại các cơ quan chu ên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố (sau đâ   ọi tắt là cơ quan, đơn vị và địa phươn ) và 03 

bì thư có dán tem, trên bì thư ghi cụ thể số đ ện thoạ , địa chỉ n ười nhận. 

- Nhữn  lưu   dành cho n ườ  đăn     dự tuyển, cụ thể: 

+ Kỳ tuyển dụng công chức năm 2021  hôn  tổ chức được do dịch bệnh 

Covid_19 nên nhữn  n ườ  đã đăn     dự tuyển công chức năm 2021 sẽ thực 

hiện đăn     lại trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2022   

+ Phả   ha  đầ  đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăn     dự tuyển tính 

đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 

tin trong Phiếu đăn     dự tuyển của mình; trường hợp  ha   hôn  đún  thôn  

tin, giả mạo thông tin sẽ bị xử l  theo qu  định của pháp luật. 

+ Chỉ được đăn     dự tuyển ở 01 vị trí việc làm cần tuyển trong một kỳ 

tuyển dụng, nếu n ười dự tuyển nộp Phiếu đăn     dự tuyển từ 02 vị trí việc 

làm cần tuyển trở lên hoặc nộp Phiếu đăn     dự tuyển công chức cả khối Nhà 
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nước và khố  Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội thì sẽ  hôn  đưa vào danh sách thí sinh dự tuyển. 

b) Phí thi tuyển: 400 000 đồng/thí sinh. 

2. Thời gian và địa đ ểm tiếp nhận phiếu đăn     dự tuyển và phí thi tuyển 

Các cơ quan, đơn vị và địa phươn  có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 

2022 tổ chức thực hiện tiếp nhận Phiếu đăn     dự tuyển như sau: 

a) Thời gian tiếp nhận Phiếu và phí thi tuyển: Từ ngày 17/02/2022 đến hết 

ngày 18/3/2022. 

b) Địa đ ểm tiếp nhận  

- Đối vớ  các cơ quan chu ên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các Chi 

cục trực thuộc: Tạ  Văn phòn  của các cơ quan chu ên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tại Phòng Nội vụ 

hoặc Ban Tổ chức - Nội vụ. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

Th  tu ển côn  chức được thực h ện theo 2 vòn  th  như sau: 

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năn  lực chung 

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính nên không có phần thi tin 

học. 

b) Nội dung thi gồm 02 phần, thờ    an th  như sau: 

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, 

tổ chức bộ máy của Đản , Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành 

chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức  hác để đánh   á năn  lực. 

Thời gian thi 60 phút. 

- Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc 

làm. Thời gian thi 30 phút. 

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối vớ  các trường hợp sau: 

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùn  trình độ đào tạo hoặc ở 

trình độ đào tạo cao hơn so vớ  trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu 

cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 

- Có bằng tốt nghiệp cùn  trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn 

so vớ  trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm 

dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam 

theo qu  định; 
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- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là n ười dân tộc thiểu số, trong 

trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 

d) Kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính tại vòn  1 được xác định theo 

số câu trả lờ  đún  cho từng phần thi tại khoản này, nếu trả lờ  đún  từ 50% số 

câu hỏi trở lên cho từng phần th  thì n ười dự tuyển được thi phỏng vấn tiếp tại 

vòng 2. Không phúc khảo đối với kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 trên máy vi 

tính. Kết quả thi trắc nghiệm tạ  vòn  1 được thông báo cho thí sinh biết ngay 

sau khi làm bài thi trên máy vi tính. 

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

a) Hình thức thi: Phỏng vấn. 

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trươn , đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật về n ành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năn  thực thi công vụ 

của n ười dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển,  ồm các nhóm 

ngành cần tu ển sau: 

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút. 

d) Than  đ ểm thi phỏng vấn: 100 đ ểm. Khôn  phúc  hảo đố  vớ   ết quả 

thi phỏn  vấn tạ  vòng 2. 

V. TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

Các cơ quan, đơn vị và địa phươn  có nhu cầu tuyển dụng công chức thực 

hiện việc kiểm tra đ ều kiện, tiêu chuẩn của n ười dự tuyển đã đăn     tại Phiếu 

đăn     dự tuyển và tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, gửi về Sở Nội vụ như sau: 

1. Hồ sơ  ửi về Sở Nội vụ: 

a) Văn bản báo cáo cụ thể số lượn  n ườ  đăn     dự tuyển ở từng vị trí 

cần tuyển; 

b) Danh sách n ườ  đăn     dự tuyển đủ đ ều kiện, tiêu chuẩn (theo mẫu)  

c) Bản chính Phiếu đăn     dự tuyển (bản sao được lưu tạ  cơ quan, đơn vị 

và địa phươn  để đối chiếu). 

d) Văn bản, tài liệu minh chứn  được miễn thi ngoại ngữ (trường hợp 

n ười dự tuyển thuộc đố  tượng miễn thi). 

Sở Nội vụ sẽ nhận phí dự tuyển từ cơ quan, đơn vị và địa phươn  sau  h  

có quyết định phê duyệt danh sách đủ đ ều kiện dự thi (Sở Nội vụ có văn bản 

hướng dẫn để cơ quan, đơn vị và địa phươn  nộp phí thi tuyển theo hình thức 

chuyển khoản hoặc trực tiếp). 
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2. Thời gian gửi hồ sơ đăn     về Sở Nội vụ:  

a) Các cơ quan chu ên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Sáng, ngày 

22/3/2022. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chiều, ngày 22/3/2022. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Báo Bình Thuận và Đà  Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận 

đăn  tải công khai Quyết định số 461/QĐ-UBND và Thông báo tuyển dụng 

công chức năm 2022 ít nhất 02 kỳ trên Báo, Đà  để mọ  n ười quan tâm biết, 

đăn     dự tuyển.  

2. Đề nghị Văn phòn  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin 

đăn  tải trên Cổn  Thôn  t n đ ện tử của tỉnh toàn văn Qu ết định số 461/QĐ-

UBND và Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 để mọ  n ười quan tâm 

biết đăn     dự tuyển. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phươn  thực hiện các nội dung sau:  

a) Thông báo cho các nhữn  n ười đã đăn     dự thi công chức năm 2021 

thực hiện đăn     lại trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2022; đồng thời, liên 

hệ cơ quan, đơn vị, địa phươn  nhận lại Phiếu đăn     và phí dự tuyển năm 

2021. Thời gian nhận lại từ ngày 01/3/2022 đến ngày 07/3/2022. 

b) Liên hệ Sở Nội vụ để nhận Phiếu đăn     và phí dự tuyển để trả lại 

n ườ  đăn     dự tuyển công chức năm 2021 (Sở Nội vụ sẽ có văn bản hướng 

dẫn cụ thể). 

c) Đăn  tải trên Tran  thôn  t n đ ện tử và niêm yết côn   ha  tạ  trụ sở 

làm v ệc của cơ quan, đơn vị và địa phươn  Quyết định số 461/QĐ-UBND và 

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022. Thông báo cụ thể và đăn  tải công 

khai: Nhu cầu tuyển dụng công chức; địa chỉ cụ thể tiếp nhận Phiếu đăn     dự 

tuyển; số đ ện thoại cố định hoặc d  động của cá nhân, bộ phận tiếp nhận Phiếu 

đăn     dự tuyển để mọ  n ười quan tâm biết.  

  d) Hướng dẫn n ườ  đăn     dự tuyển đăn     dự tuyển ở vị trí việc làm 

phù hợp và nộp Phiếu đăn     dự tuyển theo đún  qu  định.  

  e) Thực hiện việc kiểm tra đ ều kiện, tiêu chuẩn của n ười dự tuyển đã 

đăn     tại Phiếu đăn     dự tuyển; Tổng hợp danh sách n ườ  đăn     dự 

tuyển đủ đ ều kiện, tiêu chuẩn và gửi về Sở Nội vụ theo đún  nội dung, thời 

  an hướng dẫn tại Thông báo này và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đ ều 

kiện, tiêu chuẩn của n ườ  đăn     dự tuyển theo qu  định. 
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 Tất cả nộ  dun  l ên quan đến tuyển dụng công chức được đăn  tại trên 

Tran  thôn  t n đ ện tử của Sở Nội vụ tạ  địa chỉ: snv.binhthuan.gov.vn/Thông 

tin về tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Trường hợp 

có vướng mắc liên hệ qua số đ ện thoại: 0252.382.9896 hoặc 0252. 382.3998 để 

được hướng dẫn. 

Sở Nội vụ thôn  báo để các cơ quan, đơn vị, địa phươn  và nhữn  n ười 

quan tâm được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Văn phòn  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chu ên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ các huyện: Đức Linh, Phú Quý; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Chính trị; 

- Trườn  Cao đẳng Cộn  đồng; 

- Báo Bình Thuận, Đà  PTTH tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh, VP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TDĐT&VTLT (Dieu.40b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Thái Dương 
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