
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /TB-UBND Ninh Thuận, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022  

 

 

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông báo bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng 

công chức năm 2022 đối với Sở Công Thương - cụ thể theo Phụ lục đính kèm. 

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022 loại C - trình độ Đại học 

là 59 chỉ tiêu (tăng 01 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 2234/KH-UBND ngày 25/5/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh); 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với chỉ tiêu bổ sung nêu trên: trong thời gian 

30 ngày, kể ngày phát hành Thông báo này. 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 59/TB-UBND ngày 

25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Phụ lục đính kèm. 

Thông báo này được gửi đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố để phối hợp phổ biến và thực hiện các nội dung có liên quan; 

đồng thời, được niêm yết tại Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin 

điện tử của Sở Nội vụ và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh Ninh Thuận. 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ về nội 

dung Thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Nội vụ hoặc qua số điện thoại 

0259.3827809 để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận;  

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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