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

SỞ NỘI VỤ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   2707/TB-SNV Bình Thuận, ngày  01 tháng 12 năm 2020 

          THÔNG BÁO 

Về việc triển khai tuyển dụng công chức nhà nước đợt 2 năm 2020 

Thực hiện Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 

(sau đây gọi tắt là Quyết định số 2943/QĐ-UBND), Sở Nội vụ đề nghị Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối 

hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 

a) Chỉ đạo niêm yết công khai Quyết định số 2943/QĐ-UBND tại trụ sở 

cơ quan và các đơn vị trực thuộc; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ 

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

 b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chỉ đạo Trung tâm Thông 

tin đăng tải toàn văn Quyết định số 2943/QĐ-UBND trên Cổng Thông tin điện 

tử của tỉnh. 

c) Tất cả nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 

được đăng tại trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: 

snv.binhthuan.gov.vn/Thông tin về tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp. Trường hợp có vướng mắc liên hệ qua số điện thoại: 

0252.3829896 để được hướng dẫn. 

2. Nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển  

a) Người đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 1 Mục III 

Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 

số 2943/QĐ-UBND và có nhu cầu dự tuyển thì trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự 

tuyển (sau đây gọi tắt là Phiếu) và kèm theo 04 phong bì có dán tem, ghi cụ thể 

số điện thoại, địa chỉ người nhận tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng. 

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng. 

b) Người đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin trên Phiếu và phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu của mình; trường 

hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo 



 

 

quy định của pháp luật. 

c) Khi tiếp nhận Phiếu, nếu còn thiếu thông tin thì người được phân công 

tiếp nhận phải hướng dẫn ngay để người đăng ký dự tuyển bổ sung. Khi nhận 

Phiếu phải có biên nhận. Trường hợp không bổ sung hoặc không điền đầy đủ 

thông tin thì không nhận Phiếu. 

d) Sau khi hết thời hạn nhận Phiếu, các cơ quan, đơn vị và địa phương 

thành lập Tổ kiểm tra phiếu để kiểm tra thông tin của người đăng ký dự tuyển; 

xác định người đủ điều kiện dự tuyển; đồng thời, chịu trách nhiệm giải quyết, trả 

lời các thắc mắc, khiếu nại của người dự tuyển đối với việc xác định người đủ 

điều kiện dự tuyển. 

đ) Thời gian tiếp nhận Phiếu: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 

31/12/2020. 

          3. Đăng ký tuyển dụng về Sở Nội vụ 

a) Thời gian đăng ký dự tuyển báo về Sở Nội vụ: Ngày 05/01/2021. 

b) Văn bản đăng ký gồm: 

- Văn bản báo cáo số lượng đủ điều kiện dự tuyển; số lượng thí sinh 

không đủ điều kiện dự tuyển (nếu có); 

- Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển (theo biểu số 1); 

- Bản chính Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh. 

Sở Nội vụ thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương và những người 

quan tâm được biết./. 

Nơi nhận:                                                                                                 

- UBND tỉnh;                                         

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh;  

- Ban Tổ chức - Nội vụ                                                                                            

 các huyện Đức Linh; Phú Quý; 

- Phòng Nội vụ cấp huyện; 

- Lưu: VT, TDĐT&VTLT.Ngoc. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Thái Dương 
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