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      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                                                               

     Số:  117      /TB-UBND                     Phan Thiết, ngày  17   tháng 02  năm 2022 

                 

 THÔNG BÁO 

Về việc triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 

 

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

UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 

2022 và Thông báo số 329/TB-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ về việc thông 

báo tuyển dụng công chức năm 2022; UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị triển khai thực hiện các nội dung như sau:  

1. Công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022: 

a) Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường và Phòng Quản lý đô thị thành phố niêm yết công khai Quyết định số 

461/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban 

hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022  (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

461/QĐ-UBND) tại trụ sở cơ quan. 

b) Văn phòng HĐND và UBND thành phố đăng tải toàn văn Quyết định số 

461/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Thông 

báo số 329/TB-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ trên Trang thông tin điện tử 

thành phố để các cá nhân quan tâm được biết, đăng ký dự tuyển.  

c) Đài Truyền thanh Phan Thiết thông báo trên sóng phát thanh về Kế hoạch 

tuyển dụng công chức năm 2022 trong thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển; số lượng vị trí việc làm cần tuyển của 

UBND thành phố Phan Thiết:  

- Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Mục III Kế 

hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 461/QĐ-

UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 

- Số lượng vị trí việc làm cần tuyển của UBND thành phố Phan Thiết: 04 vị 

trí 

+ 02 vị trí Quản lý đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Phan Thiết. Trình độ cần tuyển: Đại học; Chuyên ngành: Quản lý đất đai (Nhóm 

6). 

+ 01 vị trí Quản lý Ngân sách tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Phan Thiết. Trình độ cần tuyển: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán (Nhóm 7). 

+ 01 vị trí Quản lý quy hoạch - kiến trúc tại Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Phan Thiết. Trình độ cần tuyển: Đại học; Chuyên ngành: Kiến trúc quy hoạch 

(Nhóm 8). 
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3. Nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 

a) Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) 

(sau đây gọi tắt là Phiếu) và 03 bì thư có dán tem, trên bì thư ghi cụ thể số điện 

thoại, địa chỉ người nhận.  

b) Những lưu ý dành cho người đăng ký dự tuyển, cụ thể: 

- Kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 không tổ chức được do dịch bệnh 

Covid-19 nên những người đã đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 sẽ thực hiện 

đăng ký lại trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2022. 

- Phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính 

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

trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả 

mạo thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

- Chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm cần tuyển trong một kỳ 

tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm 

cần tuyển trở lên hoặc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cả khối Nhà nước và 

khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thì sẽ 

không đưa vào danh sách thí sinh dự tuyển. 

c) Lệ phí thi tuyển: 400.00 đồng/thí sinh. 

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

ngày 18/3/2022.  

đ) Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Tại Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết (Số 

390 Trần Hưng Đạo - Phan Thiết).  

4. Giao Phòng Nội vụ thành phố: 

- Hướng dẫn người đăng ký dự tuyển đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm phù 

hợp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định. 

- Tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thu và nộp lệ phí dự tuyển về 

Sở Nội vụ theo đúng quy định.  

UBND thành phố Phan Thiết thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

được biết.  

* Đính kèm: Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận và Thông báo số 329/TB-SNV ngày 17/02/2022 của Sở 

Nội vụ./. 

                                                                              

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND và UBND t/p; 

- Phòng Nội vụ t/p; 

- Phòng TCKH t/p; 

- Phòng TNMT t/p; 

- Phòng QLĐT t/p; 

- Đài Truyền thanh; 

- Lưu VT, VX (L). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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