
 

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

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1000 /TB-HĐTD Bình Thuận, ngày 21 tháng 5  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Tạm hoãn việc tổ chức kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 

Thực hiện Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 

2021, Hội đồng tuyển dụng công chức đã thông báo tổ chức các môn thi vòng 1 

vào ngày 27/5/2021 và ngày 28/5/2021; môn thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 

vào ngày 07/6/2021. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước tình hình 

dịch bệnh trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp; đồng thời thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng công chức thông 

báo tạm hoãn việc tổ chức kỳ tuyển dụng công chức năm 2021.  

Hội đồng tuyển dụng công chức đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải nội dung Thông báo này trên 

trang thông tin điện tử, đồng thời, các địa phương thông báo trên hệ thống loa 

truyền thanh để thí sinh dự thi biết.  

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến thí sinh dự thi vào công chức khối 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để biết nội 

dung tại Thông báo này.  

Thời gian tổ chức lại kỳ tuyển dụng sẽ được thông báo cụ thể sau khi tình 

hình dịch bệnh được kiểm soát.  

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 biết, phối hợp 

thực hiện ./. 

Nơi nhận: - 
- UBND tỉnh;  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức; 

- Các thành viên Ban giám sát; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận; 

- Báo Bình Thuận; Đài PTTH tỉnh (đăng tin); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban TC-NV các huyện: Đức Linh, Phú Quý; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh (đăng tin); 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (đăng tin);  
- Lưu: VT, HĐTD, SNV (Thắng.10b). 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đỗ Thái Dương 
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