
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-UBND Bác Ái, ngày      tháng    năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 

kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022 
 

 Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, 

thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;  

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận ban hành quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 

chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh 

Ninh Thuận; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bác Ái về tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022 và 

Công văn số 187/UBND-NV ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái về 

việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022; 

Thông báo số 07/TB-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022. 

Xét đề nghị của Ban kiểm tra Phiếu dự tuyển tại Báo cáo số 02/BC-BKTPDT 

ngày 06/6/2022 về Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển công chức 

cấp xã năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thông báo triệu tập 12 thí sinh đủ 

điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 

2022, cụ thể như sau: 

1. Tổng số thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển: 12 thí sinh. 

2. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia dự phỏng vấn: 12/12 thí sinh 

(theo danh sách đính kèm). 

3. Nội dung, thời gian, địa điểm 

a) Đối với thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển vào chức danh Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã Phước Thành: 

- Nội dung: Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 

6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ. 
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- Thời gian: Vào lúc 14 giờ ngày 13/6/2022 (Chiều thứ Hai). 

- Địa điểm: Phòng họp số 01 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. Địa chỉ: Thôn Tà 

Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 

b) Đối với thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển vào chức danh Văn phòng - 

thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Tài chính - kế toán, 

Văn hóa - xã hội của các xã: 

- Nội dung: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người 

dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 

phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/6/2022 (Chiều thứ Tư). 

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, 

xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban kiểm tra sát hạch 

và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các tài liệu để tổ chức xét tuyển theo quy 

định; chuyển nội dung Thông báo này đến 12 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển 

vòng 2 theo quy định.  

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các 

xã niêm yết công khai thông báo này kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham 

gia dự phỏng vấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã và 

Trang thông tin điện tử huyện. 

- Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự phỏng vấn tham dự đầy đủ buổi 

phỏng vấn theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề 

nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan liên hệ phòng Nội vụ theo số điện thoại 

0259.3840.646 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban kiểm tra sát hạch ; 

- Phòng Nội vụ; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã ; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- 12 thí sinh đăng ký dự tuyển ;  

- Lưu : VPUB, HSXT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

                       

 

Hồ Xuân Ninh 

 

  



DANH SÁCH THÍ SINH 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC HUYỆN BÁC ÁI NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /      /2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái) 

 

Stt Họ và tên thí sinh 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Vị trí đăng ký dự tuyển Đối tượng ưu tiên 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Tuyết 12/12/1988 Văn phòng - Thống kê xã Phước Thắng Trí thức trẻ 30a  

2 Huỳnh Thị Mơ 25/8/1989 Tài chính - Kế toán Trí thức trẻ 30a  

3 Nguyễn Minh Lâm 05/4/1993 Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phước Thành 
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ 

đủ 24 tháng trở lên 
 

4 Pinăng Nghiếu 07/8/1992 Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phước Thành 
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ 

đủ 24 tháng trở lên; Người DTTS (Raglai) 
 

5 Trần Công Thìn 18/9/1988 Văn phòng - Thống kê xã Phước Thành Không  

6 Katơr Thị Khánh 01/7/1996 Văn phòng - Thống kê xã Phước Thành Người DTTS (Raglai)  

7 Đạo Thị Ngọc Quyến 10/4/1993 Văn hóa - xã hội xã Phước Trung Người DTTS (Chăm)  

8 Hứa Thị Can Ki Na 10/4/1983 Văn hóa - xã hội xã Phước Trung Người DTTS (Chăm); Trí thức trẻ 30a  

9 Nguyễn Tuấn Anh 08/9/1979 
Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

môi trường xã Phước Tiến 
Con thương binh  

10 Huỳnh Xuân Đại 16/01/1997 
Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

môi trường xã Phước Tiến 
Không  

11 Phan Thị Trầm 28/11/1984 Văn hóa - xã hội xã Phước Tiến 
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ 

đủ 24 tháng trở lên 
 

12 Lương Thế Thắng 20/4/1987 
Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

môi trường xã Phước Đại 
Không  
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