
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1125 /SNV-TCCC Bình Thuận, ngày 25 tháng 5  năm 2020 

THÔNG BÁO 

 Điều chỉnh trình độ đăng ký dự tuyển công chức nhà nước năm 2020 

Căn cứ điểm g khoản 3 Mục V Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước 

năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 

của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

2246/STNMT-VP ngày 20/5/2020, Sở Nội vụ thông báo: 

1. Điều chỉnh trình độ đăng ký dự tuyển công chức tại vị trí việc làm: 

Quản lý tài nguyên khoáng sản (nhóm 5), Phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường từ “Thạc sĩ” thành “Đại học”. 

 (Kèm theo Biểu điều chỉnh trình độ đăng ký dự tuyển công chức) 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai Thông báo 

này tại trụ sở của cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị, địa phương để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

theo đúng quy định và đảm bảo việc gửi hồ sơ đăng ký, lệ phí dự tuyển về Sở 

Nội vụ theo đúng thời gian hướng dẫn tại Thông báo số 930/TB-SNV ngày 

29/4/2020 của Sở Nội vụ, đồng thời, chịu trách nhiệm giải quyết các phản ánh, 

kiến nghị có liên quan (nếu có).  

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo để 

các cơ quan, đơn vị, địa phương và mọi người quan tâm được biết./. 

Nơi nhận: - 
- UBND tỉnh;  

- Các sở, cơ quan ngang sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh;  
- Lưu: VT, TCCC. Thắng (40b). 
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Đỗ Thái Dương 
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