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THÔNG BÁO 

Về việc công bố tài liệu tham khảo ôn thi các môn thi  

Kỳ thi tuyển công chức năm 2022 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 2234/KH-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022; 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng thi tuyển công 

chức năm 2022; Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng thi) thông báo - đăng 

tài liệu tham khảo ôn thi các môn thi kỳ thi tuyển công chức năm 2022 trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận và Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ để thí 

sinh dự tuyển công chức năm 2022 tham khảo, nghiên cứu ôn thi (bao gồm: Danh 

mục các văn bản, tài liệu môn Kiến thức chung, môn Nghiệp vụ chuyên ngành 

và môn Ngoại ngữ - kèm theo các file nội dung tài liệu tương ứng; trong đó, đối 

với môn Nghiệp vụ chuyên ngành được phân nhóm tài liệu tương ứng theo vị trí 

việc làm của chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và tài liệu dùng chung cho các nhóm). 

Lưu ý:  

- Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 cần thường xuyên theo 

dõi Thông báo tại Sở Nội vụ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận hoặc 

Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ (chuyên mục: Thi tuyển, nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức) để cập nhật các thông tin có liên quan đến 

kỳ thi. 

 - Các thí sinh cần rà soát - đối chiếu với các nhóm tài liệu chuyên ngành 

tương ứng theo vị trí việc làm của chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng để tham khảo 

ôn thi theo danh mục tài liệu được công bố; trường hợp nếu có phát sinh 

vướng mắc, các thí sinh cần kịp thời liên hệ, phản ánh về Sở Nội vụ (thông qua 

Phòng Quản lý nhân sự, số điện thoại 0259.3827809) để được hướng dẫn, giải 

quyết./. 

  
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận  

  (để p/hợp đăng tải tài liệu); 

- Trang Thông tin điện tử SNV; 

- Lưu: VT, QLNS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hải 
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