
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  2926     /QĐ-UBND               Phan Thiết, ngày    19   tháng  5  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh thí sinh đủ điều kiện  

dự thi kỳ tuyển dụng công chức phường, xã năm 2022  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

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

địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/11/2009 của Chính phủ về 

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

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở 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 số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 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 trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

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

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức phường, xã 

năm 2022;  

Xét Đơn xin rút hồ sơ thi tuyển công chức phường, xã đề ngày 12/5/2022 

của bà Phạm Thị Ngọc Uyển; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 469/TTr-

PNV ngày 16/5/2022.  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung liên quan đến thí sinh đủ điều kiện dự 

thi kỳ tuyển dụng công chức phường, xã năm 2022 đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 2790/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố, từ 19 thí 
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sinh thành 18 thí sinh; cụ thể như sau: 

Điều chỉnh từ 06 thí sinh đăng ký dự tuyển còn 05 thí sinh đăng ký dự tuyển 

tại vị trí chức danh tuyển dụng là Tư pháp - Hộ tịch, đơn vị phường Lạc Đạo, đối 

với bà Phạm Thị Ngọc Uyển, sinh ngày 10/10/1986. Lý do: Bà Phạm Thị Ngọc 

Uyển có Đơn xin rút hồ sơ thi tuyển công chức phường, xã năm 2022 tại thành phố 

Phan Thiết. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội 

vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Phạm Thị Ngọc Uyển căn 

cứ Quyết định này thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Sở Nội vụ;  
- Chủ tịch, các PCT UBND t/p; 

- Các cơ quan chuyên môn t/p; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang thông tin điện tử t/p (đăng tin); 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, NC (Tr).   

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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