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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng 

 công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 

——————— 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

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

công chức xã, phường, thị trấn; 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 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 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Bình Định; 

 Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thị xã về 

tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Mục II Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn về tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau: 

 “1. Số lượng công chức hiện có (Chi tiết theo Phụ lục 1): 

- Số lượng công chức cấp xã được giao: 185 người (theo Quyết định số 

175/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh). 

- Số lượng công chức hiện có: 169 người.  

- Số công chức còn thiếu: 16 người. 

- Số lượng công chức cần tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển: 14 người. 

2. Số lượng công chức cần tuyển dụng (Chi tiết theo Phụ lục 2) 
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Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu, cụ thể: 

- Chức danh Văn phòng - thống kê: 01 chỉ tiêu, làm việc tại UBND phường 

Tam Quan. 

- Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường): 

03 chỉ tiêu, làm việc tại UBND các phường: Tam Quan, Tam Quan Nam, Hoài 

Thanh. 

- Chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): 

01 chỉ tiêu, làm việc tại UBND xã Hoài Phú. 

- Chức danh Tài chính - kế toán: 08 chỉ tiêu, làm việc tại UBND các 

phường: Tam Quan, Tam Quan Nam, Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Tân và 

UBND các xã: Hoài Sơn, Hoài Phú. 

- Chức danh Văn hóa - xã hội: 01 chỉ tiêu, làm việc tại UBND phường Tam 

Quan Nam”. 

 Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 

13/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn về tuyển dụng công chức cấp 

xã năm 2022. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Nội vụ thị xã, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
-  Sở Nội vụ tỉnh Bình Định; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- VP HĐND và UBND thị xã; 

- Các phòng: Nội vụ; Tài chính - Kế hoạch; Y tế; GĐ và ĐT; 

- Công an thị xã; 

- Cổng thông tin điện tử UBND thị xã; 

- Trung tâm VH-TT & Thể thao thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trương 

 

 

 

 

 

 



Được

 giao

Hiện 

có

Còn 

thiếu

Thi 

tuyển

Tiếp nhận 

không qua 

thi tuyển

 1 Phường Bồng Sơn  11  11 - - -

 2 Phường Tam Quan  11  8  3  3 -

 3 Phường Tam Quan Bắc  11  11 - - -

 4 Phường Tam Quan Nam  11  8  3  3 -

 5 Phường Hoài Hảo  11  10  1  1 -

 6 Phường Hoài Thanh Tây  11  10  1  1 -

 7 Phường Hoài Thanh  11  10  1  1 -

 8 Phường Hoài Hương  11  11 - - -

 9 Phường Hoài Tân  11  9  2  2 -

 10 Phường Hoài Xuân  10  10 - - -

 11 Phường Hoài Đức  11  10  1 -  1

 12 Xã Hoài Sơn  11  10  1  1 -

 13 Xã Hoài Châu Bắc  11  11 - - -

 14 Xã Hoài Châu  11  10  1 -  1

 15 Xã Hoài Phú  11  9  2  2 -

 16 Xã Hoài Hải  10  10 - - -

 17 Xã Hoài Mỹ  11  11 - - -

TỔNG CỘNG  185  169  16  14  2

Ghi chú:

- Phường Hoài Đức: Tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển xét chuyển viên 

chức vào công chức cấp xã.

- Xã Hoài Châu: Tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển, xét chuyển cán bộ xã thành 

công chức cấp xã.

Phụ lục 1

HIỆN TRẠNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC CẤP XÃ

THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2022

TT
UBND

xã, phường

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn)

Số lượng 

công chức cấp xã

Nhu cầu tuyển dụng

 năm 2022



Số

lượng

cần

 tuyển

Yêu cầu về trình 

độ chuyên môn 

nghiệp vụ

Ngành, nhóm

 ngành được đào tạo 

(theo bằng tốt nghiệp 

được cấp)

Vị trí việc làm

 dự kiến phân công

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Văn phòng - thống kê 1
Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành: 

Quản lý nhà nước

Tham mưu lĩnh vực:

  Thống kê, thi đua khen thưởng

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường
1

Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành:

Quản lý đất đai

Tham mưu lĩnh vực: 

Quản lý đất đai, 

địa giới hành chính

Tài chính - kế toán 1
Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Các ngành:

 Kế toán - Kiểm toán

Tham mưu lĩnh vực:

 Tài chính, kế toán

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường
1

Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành:

Kỹ thuật công trình

 xây dựng

Tham mưu lĩnh vực: 

Xây dựng

Tài chính - kế toán 1
Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành:

 Kế toán

Tham mưu lĩnh vực:

 Kế toán, thực hiện công tác

kế toán ngân sách

Văn hóa - xã hội 1
Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành: 

Báo chí

Tham mưu lĩnh vực: 

Văn hóa, thông tin, truyền thông

Ghi

 chú

UBND phường

 Tam Quan
1

Phụ lục 2

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /3/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn)

TT
Đơn vị 

tuyển dụng

Chức danh

 công chức cấp xã

 cần tuyển

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã 

thị xã Hoài Nhơn năm 2022

UBND phường 

Tam Quan Nam
2



Số

lượng

cần

 tuyển

Yêu cầu về trình 

độ chuyên môn 

nghiệp vụ

Ngành, nhóm

 ngành được đào tạo 

(theo bằng tốt nghiệp 

được cấp)

Vị trí việc làm

 dự kiến phân công

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ghi

 chú
TT

Đơn vị 

tuyển dụng

Chức danh

 công chức cấp xã

 cần tuyển

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã 

thị xã Hoài Nhơn năm 2022

3
UBND phường

 Hoài Hảo
Tài chính - kế toán 1

Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành:

 Kế toán

Tham mưu lĩnh vực:

 Tài chính, kế toán, thực hiện công 

tác kiểm tra, quyết toán các dự án 

đầu tư xây dựng

4
UBND phường 

Hoài Thanh Tây
Tài chính - kế toán 1

Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành: 

Kế toán

Tham mưu lĩnh vực:

 Kế toán, thực hiện công tác

kế toán ngân sách

5
UBND phường 

Hoài Thanh

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường
1

Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành:

Kỹ thuật công trình

 xây dựng

Tham mưu lĩnh vực: 

Xây dựng

6
UBND phường 

Hoài Tân
Tài chính - kế toán 2

Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Các ngành:

 Kế toán; 

Tài chính - Kế toán

Tham mưu lĩnh vực:

 Tài chính, kế toán

7
UBND xã 

Hoài Sơn
Tài chính - kế toán 1

Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành:

 Kế toán

Tham mưu lĩnh vực:

 Kế toán, thực hiện công tác

 kế toán ngân sách

Địa chính - nông nghiệp

 - xây dựng và môi trường
1

Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành: 

Quản lý đất đai

Tham mưu lĩnh vực: 

Quản lý đất đai

Tài chính - kế toán 1
Tốt nghiệp

 đại học trở lên

Ngành: 

Kế toán

Tham mưu lĩnh vực:

 Kế toán, thực hiện công tác

 kế toán ngân sách

14

UBND xã 

Hoài Phú
8

TỔNG CỘNG
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