
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 

Công khai kết quả xét tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022 

 

 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 số 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 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn 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 Công văn số 1140/SNV-QLNS ngày 19/4/2022 của Sở Nội vụ về việc 

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

Xét đề nghị của Phòng Nội vụ tại Báo cáo số 05/BC-PNV ngày 21/6/2022 về 

kết quả kiểm tra sát hạch đối với thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển kỳ xét tuyển công 

chức cấp xã năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thông báo công khai kết quả xét tuyển công 

chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2022 như sau: 

I. VỀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ 

THAM GIA DỰ TUYỂN 

1. Về chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, gồm: 

a) Xã Phước Thắng: 02 chỉ tiêu. 

- Chức danh: Văn phòng - thống kê. 

- Chức danh: Tài chính - kế toán. 

b) Xã Phước Thành: 02 chỉ tiêu. 

- Chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự. 

- Chức danh: Văn phòng - Thống kê. 

c) Xã Phước Trung: 01 chỉ tiêu. 

- Chức danh: Văn hóa - xã hội. 
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d) Xã Phước Tiến: 02 chỉ tiêu. 

- Chức danh: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường. 

- Chức danh: Văn hóa - xã hội. 

đ) Xã Phước Đại: 01 chỉ tiêu. 

- Chức danh: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường. 

2. Về số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 12 thí sinh/8 chỉ tiêu tuyển dụng 

Cụ thể: 

a) Xã Phước Thắng: 02 thí sinh đăng ký dự tuyển/02 chỉ tiêu tuyển dụng, gồm: 

- Chức danh: Văn phòng - thống kê: 01 thí sinh đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng. 

- Chức danh: Tài chính - kế toán: 01 thí sinh đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng. 

b) Xã Phước Thành: 04 thí sinh đăng ký dự tuyển/02 chỉ tiêu tuyển dụng, gồm: 

- Chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự: 02 thí sinh đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng. 

- Chức danh: Văn phòng - Thống kê: 02 thí sinh đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng. 

c) Xã Phước Trung: 02 thí sinh đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu tuyển dụng. 

- Chức danh: Văn hóa - xã hội: 02 thí sinh đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng. 

d) Xã Phước Tiến: 03 thí sinh đăng ký dự tuyển/02 chỉ tiêu tuyển dụng, gồm: 

- Chức danh: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: 02 thí sinh 

đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu tuyển dụng. 

- Chức danh: Văn hóa - xã hội: 01 thí sinh đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng. 

đ) Xã Phước Đại: 01 thí sinh đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu tuyển dụng. 

- Chức danh: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: 01 thí sinh 

đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu tuyển dụng. 

3. Về số lượng thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 

a) Tổng số thí sinh được triệu tập tham dự vòng 2 theo Thông báo số 58/TB-

UBND ngày 09/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 12/12 thí sinh đăng ký 

dự tuyển. 

b) Tổng số thí sinh đã tham dự buổi kiểm tra, xét điều kiện đăng ký dự tuyển 

vào công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phước Thành và 

buổi phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển vào 

các chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 
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trường, Tài chính - kế toán, Văn hóa - xã hội của các xã: 12 thí sinh tham dự/12 thí 

sinh được triệu tập. 

II. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  

08 thí sinh trúng tuyển/08 chỉ tiêu tuyển dụng/12 thí sinh đăng ký dự tuyển. 

(Cụ thể theo Phụ lục 1, 2 đính kèm). 

Ghi chú: Thí sinh đăng ký dự tuyển không thực hiện việc phúc khảo đối với kết 

quả phỏng vấn theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 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. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

a) Công bố công khai Thông báo này trên Trang thông tin điện tử huyện. 

b) Dán niêm yết công khai Thông báo này tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các xã Phước Thắng, Phước Thành, Phước Trung, 

Phước Tiến, Phước Đại dán niêm yết công khai Thông báo này tại Trụ sở Ủy ban 

nhân dân xã. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện chỉ đạo, hướng 

dẫn các xã thông báo nội dung Thông báo này trên hệ thống loa truyền thanh của xã. 

4. Giao Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện có ý kiến thống nhất bằng 

văn bản với Ủy ban nhân dân xã Phước Thành về việc bổ nhiệm chỉ huy trưởng quân 

sự xã Phước Thành đối với trường hợp đã trúng tuyển vào chức danh Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã Phước Thành (ông Nguyễn Minh Lâm). 

5. Giao Phòng Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Gửi Thông báo này tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã 

đăng ký theo quy định. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Quyết định phê duyệt kết quả tuyển 

dụng. 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Thông báo công nhận kết quả trúng 

tuyển đối với người trúng tuyển theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng 

Nội vụ, Trung tâm Văn hóa – TT&TT huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VPUB. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

VÀO CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ PHƯỚC THÀNH 

(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 

Kết quả kiểm 

tra điều kiện 

đăng ký dự 

tuyển 

Khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân 

dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn 

tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực 

hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, 

chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, 

tài sản của Nhà nước 

Kết quả xét 

tuyển 

1 Nguyễn Minh Lâm 05/4/1993 Đủ điều kiện Đạt yêu cầu Trúng tuyển 

2 Pinang Nghiếu 07/8/1992 Đủ điều kiện Không đạt yêu cầu  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN ĐỂ KIỂM TRA VỀ NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN  

VÀO CÁC CHỨC DANH VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ, ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG,  

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, VĂN HÓA - XÃ HỘI 

(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 

Điểm xét tuyển Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

1 Nguyễn Tuấn Anh 08/9/1979 

Địa chính - Nông nghiệp 

- Xây dựng và môi 

trường xã Phước Tiến 

Con thương binh 5 59,00 64,00   

2 Huỳnh Xuân Đại 16/01/1997 

Địa chính - Nông nghiệp 

- Xây dựng và môi 

trường xã Phước Tiến 

   - 69,00 69,00 
Trúng 

tuyển 
 

3 Lương Thế Thắng 20/4/1987 

Địa chính - Nông nghiệp 

- Xây dựng và môi 

trường xã Phước Đại 

   - 73,14 73,14 
Trúng 

tuyển 
 

4 Đạo Thị Ngọc Quyến 10/4/1993 
Văn hóa - xã hội xã 

Phước Trung 
Người DTTS 5 64,43 69,43   

5 Hứa Thị Can KiNa 10/4/1983 
Văn hóa - xã hội xã 

Phước Trung 

Người DTTS;  

Đội viên trí thức trẻ 
5 69,57 74,57 

Trúng 

tuyển 
 

6 Phan Thị Trầm 28/11/1984 
Văn hóa - xã hội xã 

Phước Tiến 

Người hoạt động không 

chuyên trách xã 
2,5 69,00 71,50 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Vị trí đăng ký dự tuyển Đối tượng ưu tiên 

Điểm xét tuyển Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi 

chú 
Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

7 Trần Công Thìn 18/9/1988 
Văn phòng - Thống kê  

xã Phước Thành 
  -  65,43 65,43   

8 Katơr Thị Khánh 01/7/1996 
Văn phòng - Thống kê  

xã Phước Thành 
Người DTTS 5 65,00 70,00 

Trúng 

tuyển 
 

9 Trần Thị Tuyết 12/12/1988 
Văn phòng - Thống kê 

xã Phước Thắng 
Đội viên trí thức trẻ 2,5 70,86 73,36 

Trúng 

tuyển 
 

10 Huỳnh Thị Mơ 25/8/1989 
Tài chính - Kế toán xã 

Phước Thắng 
Đội viên trí thức trẻ 2,5 64,57 67,07 

Trúng 

tuyển 
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