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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển (05 chỉ tiêu) tại UBND thị xã Hồng Lĩnh

Căn cứ 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.
Thực hiện 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; UBND thị xã Hồng
Lĩnh thông báo như sau:
1. Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đăng thông báo công khai các Quyết
định của UBND tỉnh: 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 và Thông báo
số 73/TB-SNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công tỉnh Hà Tĩnh
năm 2022 trên Cổng Thông tin điện tử thị xã Hồng Lĩnh và niêm yết công khai
tại trụ sở UBND thị xã Hồng Lĩnh (trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký
dự tuyển) về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí, chỉ tiêu và
yêu cầu về trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển dụng; nội dung và hình thức
tuyển dụng; thời gian tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; địa chỉ nộp hồ sơ dự
tuyển, họ tên và số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bộ phận và người tiếp nhận
hồ sơ dự tuyển.
2. Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí,
chỉ tiêu và yêu cầu về trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển dụng; nội dung và
hình thức tuyển dụng và các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 73/TBSNV ngày 25/5/2022 của Sở Nội vụ (gửi kèm theo).
3. UBND thị xã Hồng Lĩnh thông báo một số nội dung liên quan về số
lượng chỉ tiêu tuyển dụng; Vị trí việc làm; trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển
dụng; thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại UBND thị xã
Hồng Lĩnh, cụ thể như sau:
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3.1. Về số lượng chỉ tiêu, tên vị trí việc làm, trình độ chuyên môn vị trí
cần tuyển dụng tại UBND thị xã Hồng Lĩnh:
- Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu công chức; trong đó:
+ Phòng Tư pháp: 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm: Kiểm soát văn bản và thủ
tục hành chính; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành Luật.
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm: Quản lý Kế
hoạch và đầu tư; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Kinh
tế, Tài chính - ngân hàng, Kế toán.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm: Quản lý
đất đai; Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành Quản lý đất đai.
+ Phòng Quản lý đô thị: 02 chỉ tiêu, trong đó:
- 01 vị trí việc làm: Quản lý Giao thông vận tải; Yêu cầu về trình độ chuyên
môn: Đại học trở lên, ngành: Khai thác vận tải; Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông.
- 01 vị trí việc làm: Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị; Yêu cầu về trình
độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng đô thị, Kỹ
thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông.
3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ (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): Kể từ ngày
01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
- Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng
công chức, viên chức; Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi, Sở
Nội vụ sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh theo quy định.
3.3. Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển, họ tên và số điện thoại, địa chỉ thư
điện tử của bộ phận và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
- Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển: Tại UBND thị xã Hồng Lĩnh (nộp qua
Phòng Nội vụ); địa chỉ: Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị
xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Họ tên và số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bộ phận và người tiếp
nhận hồ sơ dự tuyển: Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Nội vụ, UBND
thị xã Hồng Lĩnh; Số điện thoại: 0941.082.969; địa chỉ thư điện tử:
thuthuynvhl@gmail.com.
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Trên đây là thông báo của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc thi tuyển công
chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại UBND thị xã
Hồng Lĩnh; UBND thị xã Hồng Lĩnh thông báo để các cá nhân đủ điều kiện, tiêu
chuẩn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh (báo cáo);
- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT, UV UBND thị xã;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp thị;
- Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Văn phòng HĐND-UBND thị xã (để niêm yết tại bảng tin);
- BBT Cổng thông tin điện tử thị xã (để đăng tải);
- UBND các phường, xã (để đăng tin lên Trang TTĐT);
- Lưu: VT, NV.
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