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THÔNG BÁO 

Thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

         
 

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 721/QĐ-UBND ngày 

06/4/2022 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; 

số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức 

năm 2022; Thông báo số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

về việc thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân thông báo thi tuyển công chức tại các vị trí việc làm thuộc các phòng chuyên 

môn thuộc huyện như sau: 

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  
Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

- Phòng Văn hoá - Thông tin: 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm “Quản lý thể 

dục, thể thao và du lịch”; Tên ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003;  

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Quản lý Thể dục 

thể thao, Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành, Luật. 

- Phòng Y tế: 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm “Quản lý bảo hiểm y tế”; Tên 

ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003; 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Y đa khoa, Y học 

cổ truyền, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Luật. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG; XÁC ĐỊNH NGƯỜI 

TRÚNG TUYỂN 

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển. 

2. Nội dung thi tuyển 

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP: 

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: 

a) Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung 

- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau: 

+ Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, 

tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành 

chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. 

Thời gian thi 60 phút; 

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm 

(trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam). Thời gian thi 

30 phút; 

- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: 



+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc 

ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 

yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 

với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển 

do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định; 

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong 

trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 

thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển 

được thi tiếp vòng 2. 

b) Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Hình thức thi: viết. 

- Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, gồm các lĩnh vực: Thông tin 

và truyền thông; Y tế. 

- Thời gian thi: thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). 

- Thang điểm: 100 điểm. 

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP: 

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều 

kiện sau: 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy 

theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí 

việc làm tại cơ quan, đơn vị người dự tuyển nộp hồ sơ tuyển dụng.  

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng 

với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần 

tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn 

không xác định được thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển. 

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo 

lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, 

điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. 

+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn 

thi ngoại ngữ, tin học (nếu có). 

+ 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc. 

- Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng 

tốt nghiệp chuyên môn. 



- Người đăng ký dự tuyển công chức chỉ được đăng ký dự thi tuyển ở một 

vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của UBND huyện, nếu đăng ký 

từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách và không được tham dự thi 

tuyển công chức. 

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: kể từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 

30/6/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần). 

- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực 

tiếp tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Nghi Xuân 

Địa chỉ: Tổ dân phố Giang Thuỷ, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Thông tin công chức nhận hồ sơ dự tuyển: Có danh sách kèm theo. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; LỆ PHÍ DỰ 

TUYỂN; HOÀN THIỆN HỒ SƠ; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN 

Theo quy định tại Thông báo số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Hà Tĩnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. (Gửi kèm theo) 

Trên đây là Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, UBND 

huyện yêu cầu Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện căn cứ Thông báo này, 

thông báo công khai ít nhất 01 lần trên chương trình truyền thanh, truyền hình 

huyện và Cổng Thông tin điện tử huyện Nghi Xuân đăng bài./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (báo cáo);  

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, trung tâm cấp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (đưa tin); 

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- UBND các xã, thị trấn (niêm yết); 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện 

(niêm yết); 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
Lê Anh Dũng 
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày    /5/2022 của UBND huyện) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại Địa chỉ email 

1 Đinh Hữu Thắng Phó Trưởng phòng Nội vụ 0983.235.887 huuthang31k10@gmail.com 

2 Ngô Văn Mạnh Chuyên viên Phòng Nội vụ 0906.254.252 ngomanh.nx@gmail.com 

3 Nguyễn Văn Giang Chuyên viên Phòng Nội vụ 0914.834.152 vangiang224412@gmail.com 

4 Đặng Thị Việt Thắng Chuyên viên Phòng Nội vụ 0902.184.699 vietthangnvnx@gmail.com 
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