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Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 và Thông báo số 85/TB-UBND 

ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch 

thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021.  

Căn cứ Công văn số 1505/UBND-NC ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc dừng thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh ngày 25/02/2021 của UBND 

tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021. 

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước 

chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo Kế hoạch số 33/KH-UBND đúng 

quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ[1], 

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ[2]. 

Tuy nhiên, vì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, thực hiện 

nghiêm các chỉ thị về phòng chống dịch bệnh nên việc tổ chức thi tuyển công chức 

chưa hoàn thành trong năm 2021; đồng thời, hiện nay đã có sự thay đổi quy định 

về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với ngạch công chức hành chính (không yêu 

cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi đăng ký dự tuyển công chức) và các 

cơ quan, đơn vị, địa phương  của tỉnh vẫn có chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công 

chức trong năm 2022.  

Do vậy, để thực hiện việc tuyển dụng công chức theo đúng quy định hiện 

hành về tiêu chuẩn ngạch công chức, đảm bảo quyền lợi, cơ hội được đăng ký dự 

tuyển công chức; bổ sung nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong năm 2022 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Sở Nội vụ thông báo dừng thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh ngày 

25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021. 

                   
[1] Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức 
[2]  Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy chế tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.  
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời đăng tải nội dung thông báo trên 

trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị và thông tin đến thí 

sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 được biết. Khi UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, sẽ phổ biến công khai, rộng rãi để các 

cá nhân đủ điều kiện tham gia đăng ký dự tuyển theo đúng quy trình, quy định[3]. 

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, tx, tp; 
- Thí sinh đk dự tuyển công chức năm 2021; 
- Báo Phú Yên, Đài PT-TH; 
- TT Truyền thông, VP. UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TCCCVC. 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trương Ngọc Tuấn 

 

                   
[3]  Không bảo lưu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021.  
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