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THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức năm 2017
Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng
công chức năm 2017 như sau:
1. Kết quả kiểm tra, sát hạch
- Ông Danh Tạo: Sinh ngày 17/7/1988. Dân tộc: Chăm.
- Được UBND tỉnh cử đi học theo diện cử tuyển tại Quyết định số 2664/QĐUBND ngày 03/10/2008 về việc cử tuyển học sinh Danh Tạo vào học Đại học
năm 2008.
- Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
- Đăng ký dự tuyển vào vị trí Quản lý giao thông vận tải tại Phòng Kinh tế và
Hạ tầng thuộc UBND huyện Bắc Bình.
- Điểm kiểm tra sát hạch: 63.27 điểm (thang điểm 100).
- Kết quả kiểm tra, sát hạch: Đạt.
2. Điều chỉnh đơn vị đăng ký dự tuyển
Những thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào vị trí Quản lý giao thông vận tải tại
Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện Bắc Bình liên hệ trực tiếp Hội đồng
tuyển dụng (qua Sở Nội vụ) để đăng ký lại đơn vị dự tuyển ( theo quy định tại
Điều 23 Quyết định số 377/ QĐ-UBND ngày 10/2/2017).
3. Công tác phối hợp thực hiện
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, thực hiện nội dung sau:
a) Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện
tử của tỉnh đăng tải nội dung Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch.
b) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo đăng tải Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch trên Trang Thông tin
điện tử của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh
hoặc Đài Truyền thanh – Truyền hình của địa phương.
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- Chỉ đạo niêm yết Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tại trụ sở của các sở,
ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, thí
sinh dự thi liên hệ Thường trực Hội đồng tuyển dụng (qua Sở Nội vụ, số điện thoại
0623.821.518) để phối hợp, giải quyết./.
TM. HỘI ĐỒNG

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận; Đài PTTH tỉnh;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;
- Cổng Thông tin điện tử, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐTD.
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