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THÔNG BÁO
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
cấp phòng Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-STTTT ngày 15/6/2022 của Sở Thông tin và
Truyền thông (Sở TT&TT) về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp
phòng thuộc Sở TT&TT năm 2022; Thông báo số 30/TB-STTTT ngày
28/6/2022 của Sở TT&TT về việc điều chỉnh Kế hoạch số 30/KH-STTTT ngày
15/6/2022 của Sở TT&TT.
Ngày 01/7/2022, Sở TT&TT có Thông báo số 31/TB-STTTT về việc thi
tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở TT&TTT năm 2022.
Nhằm tạo điều kiện cho các ứng cử viên có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ đăng
ký dự tuyển, Sở TT&TT thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ, như sau:
Thời gian: Từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 05/8/2022 (trong giờ hành
chính).
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành
chính – Chính trị tỉnh, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà
Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số điện thoại liên hệ: 0254 3512 228 (nộp
trực tiếp cho bà Nguyễn Thị Kim Nam, Chuyên viên Văn phòng Sở).
Ngoài ra, các ứng cử viên có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện
đến địa chỉ trên (theo địa chỉ nêu trên bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển
chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng Sở TT&TT năm 2022).
Các nội dung còn lại tiếp tục được thực hiện theo Thông báo số 31/TBSTTTT ngày 01/7/2022 của Sở TT&TT (Đính kèm).
Sở TT&TT thông báo đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác
tại các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, tiếp tục đăng ký dự
tuyển.
Trân trọng./.
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