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          Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Tiếp nhận Công văn số 3895/VPUB-KTTH ngày 16/10/2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục HỎI - ĐÁP; 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà Phan Thị Thuần tại Công văn số 

3895/VPUB-KTTH nêu trên và rà soát các văn bản, quy định hiện hành có liên 

quan; Sở Nội vụ xin trả lời như sau: 

Về đăng ký tuyển dụng bổ sung công chức của các cơ quan, địa phương thuộc 

tỉnh đối với thí sinh có kết quả điểm thi vòng 2 thấp hơn liền kề người trúng tuyển 

trong kỳ thi năm 2019 (theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và nội dung triển khai của Sở Nội 

vụ tại Công văn số 923/SNV-QLNS ngày 31/3/2020); 

Qua rà soát, tổng hợp; hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký nhu cầu tuyển 

dụng bổ sung công chức theo nội dung nêu trên (thông qua Công văn số 

1088/SKHĐT-VP ngày 14/4/2019) không bao gồm chỉ tiêu, vị trí việc làm yêu cầu 

trình độ đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh đối với thí sinh có kết quả điểm 

thi vòng 2 thấp hơn liền kề người trúng tuyển trong kỳ thi năm 2019 (tương ứng 

trình độ, chuyên ngành và kết quả thi của bà Phan Thị Thuần) - kể cả các cơ quan, 

địa phương có liên quan. 

Do đó, hiện không đảm bảo cơ sở để Sở Nội vụ báo cáo, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét việc công nhận kết quả trúng tuyển (bổ sung) vào công chức    

theo trình độ, chuyên ngành, kết quả thi năm 2019 đối với bà Phan Thị Thuần        

và thông báo kết quả đến cá nhân theo quy định hiện hành. 

Trên đây là nội dung trả lời trong chuyên mục HỎI - ĐÁP trên Cổng Thông 

tin điện tử Ninh Thuận; Sở Nội vụ xin chuyển đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

để trả lời cho cá nhân theo quy định. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thanh tra Sở (p/h trả lời chuyên mục 

  HỎI - ĐÁP trên Cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 
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