
 

 

UBND HUYỆN HÀM TÂN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

    Số: 05/QĐ-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hàm Tân, ngày 16  tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung)  

ôn tập - vòng 2 về kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động  

nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, 

 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

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 Viên chức ngày 15/11/2010; 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 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện 

Hàm Tân về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện 

Hàm Tân về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập - vòng 2 về kiểm tra kiến 

thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022. 

(Kèm theo danh mục tài liệu và nội dung ôn tập). 

Điều 2. Thí sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022, chủ động tra cứu 

danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập ban hành kèm theo Quyết định này để tự ôn tập.  

Điều 3. Thành viên Hội đồng tuyển dụng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và thí sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, NV (H-90b). 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
          CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Văn Quý Ngọc 
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