
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
———— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
———————————— 

Số:           /TB-UBND Hoài Nhơn, ngày       tháng   8   năm 2022 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển  

kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 

——————— 

 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 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 xã, 

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

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 Hoài 

Nhơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 10189/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch 

UBND thị xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã 

thị xã Hoài Nhơn năm 2022; 

 Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn thông báo công nhận kết quả trúng tuyển 

và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn 

năm 2022, cụ thể như sau: 

 1. Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã 

Hoài Nhơn năm 2022 đối với 14 thí sinh (có Phụ lục kèm theo). 

 2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công 

chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển như sau: 
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 2.1. Thành phần hồ sơ: 

 a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị nơi người đó công tác hoặc cư trú; 

 b) Bản sao giấy khai sinh; 

 c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực, gồm: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bằng tốt nghiệp trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ; 

 d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời 

hạn sử dụng theo quy định; 

 đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; 

 e) Bản ghi quá trình tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (nếu có). 

 Lưu ý: Mỗi bộ hồ sơ được dựng trong túi hồ sơ có ghi rõ họ tên, địa chỉ và 

số điện thoại liên hệ; thành phần hồ sơ được xếp thứ tự và ghi đầy đủ các danh 

mục như trên; Thí sinh khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc Bằng tốt nghiệp Trung 

học phổ thông, Bằng tốt nghiệp trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đối chiếu. 

 2.2. Thời gian nộp hồ sơ trúng tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trúng tuyển trong 

vòng 30 ngày, từ ngày 11/8/2022 đến ngày 09/9/2022. Nộp hồ sơ trong giờ hành 

chính các ngày làm việc trong tuần. 

 2.3. Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh trúng tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng 

Nội vụ thị xã Hoài Nhơn (số 04 đường 28 tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn). 

 2.4. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến 

hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển thì phải làm đơn đề nghị gia hạn trước khi kết thúc 

thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển gửi đến Phòng Nội vụ thị xã Hoài Nhơn. 

Thời gian gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ 

trúng tuyển theo quy định tại điểm 2.2 mục này. 

 3. Thời gian nhận Quyết định tuyển dụng: Thí sinh trúng tuyển dự kiến 

nhận quyết định tuyển dụng trong ngày 15 và ngày 16/9/2022 (đối với các thí sinh 

hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo thời gian quy định tại điểm 2.2 mục 2 Thông 

báo này) tại Phòng Nội vụ thị xã Hoài Nhơn. 

 (Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã Hoài Nhơn, 

tại địa chỉ: https://hoainhon.binhdinh.gov.vn và được gửi trực tiếp đến thí sinh 

trúng tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký). 
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 Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn thông báo để các cơ quan, đơn vị và các 

cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Ban Tổ chức Thị ủy; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Phòng Nội vụ; 

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- UBND các xã, phường: Hoài Sơn, Hoài Phú, 

Hoài Hảo, Tam Quan, Tam Quan Nam, Hoài 

Thanh Tây, Hoài Thanh, Hoài Tân; 

- 14 thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT.  

 CHỦ TỊCH 

 

 

Phạm Trương 
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