
 

 

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 7 năm 2021 

  

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 216/TB-UBND ngày 

13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thí sinh đủ điều 

kiện phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm hướng dẫn 

ôn tập, phỏng vấn đối với thí sinh dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2020 

 

  

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông 

báo số 216/TB-UBND về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2 

và danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập, phỏng vấn đối với 

thí sinh dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2020. 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn 

biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 

16/7/2021 về triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. Trong đó: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh 

Phước áp dụng Chỉ thi số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; các huyện còn lại áp dụng Chỉ thi số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân huyện Thuận 

Nam điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 216/TB-UBND, cụ thể như 

sau: 

1. Không tổ chức ôn tập cho thí sinh vào ngày 17/7/2021. Việc ôn tập đề 

nghị các thí sinh tự nghiên cứu các văn bản theo danh mục tài liệu tại Thông báo 

số 216/TB-UBND của Ủy ban nhân dân huyện và nhiệm vụ của từng chức danh 

công chức tham gia dự tuyển 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. 

2. Không tổ chức phỏng vấn vào ngày 25/7/2021. Thời gian phỏng vấn  

chuyển qua ngày 3/8/2021 (Thời gian phỏng vấn 01 ngày, vào ngày 3/8/2021, 

buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00 phút và buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút).  

3. Phần danh mục tài liệu liệt kê: Luật Thông kê số 98/2015/QH13 ngày 

23 tháng 11 năm 2015 nay chính chính lại  Luật Thông kê số 89/2015/QH13 

ngày 23 tháng 11 năm 2015 
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4. Các nội dung khác tại Thông báo số 216/TB-UBND không thay đổi. 

Trường hợp có sự điều chỉnh thời gian hoặc thông tin liên quan đến phỏng vấn 

vòng 2, Ủy ban nhân dân huyện sẽ có Thông báo sau.   

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến thí sinh dự xét tuyển công chức 

cấp xã năm 2020 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; 

- Ban Kiểm tra sát hạch huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND các xã: Phước Hà, Phước Dinh; 

- Thí sinh tham gia xét tuyển công chức; 

- Trang tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

  

  

 
 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ 
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