
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

  

           Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Thuận Nam, ngày      tháng    năm 2021 

  

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch 

tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển đối với trường 

hợp ông Trần Đăng Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính 

Minh xã Phước Minh 

 

  

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 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 17/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, 

công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 

thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Minh tại Tờ trình số 

171/TTr-UBND ngày 06/10/2020 và Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình 

số 425/TTr-PNV ngày 10/9/2021; 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập 

kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển 

đối với trường hợp ông Trần Đăng Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chính Minh xã Phước Minh, cụ thể như sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn tập: 

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ về việc quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội 

vụ về việc 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. 
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Ngoài các văn bản nêu trên đề nghị thí sinh nghiên cứu thêm các văn bản 

liên quan đến nhiệm vụ của chức danh công chức văn hóa - xã hội tại Thông tư 

số 13/2019/TT-BNV 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 

và tình hình thực tế tại địa phương liên quan đến nhiệm vụ của chức danh Văn 

hóa - Xã hội 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:  

- Thời gian: trong tháng 9/2021 (thời gian cụ thể sẽ có Thông báo sau) 

- Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để thí sinh tham dự biết và thực hiện, 

nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Thuận Nam theo số 

điện thoại: (0259) 2237888 để được hướng dẫn, giải đáp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND  xã Phước Minh; 

- Thí sinh tham gia sát hạch; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
VN 

CHỦ TỊCH  

 

  

  
 

 

 

 

 

 Trương Xuân Vỹ 
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