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THÔNG BÁO
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh
về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ
quan, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021; Công văn số
7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện
Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/5021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm
thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, phòng;
Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 12/8/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông (Sở TT&TT) về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản
lý đơn vị trực thuộc Sở TT&TT năm 2021.
Ngày 16/8/2021, Sở TT&TT có Thông báo số 56/TB-STTTT về việc thi
tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT năm
2021.
Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh BR-VT
đang trong giai đoạn thực hiện việc giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 do đó, một
số trường hợp có nhu cầu đăng ký dự tuyển chưa thể hoàn thiện hồ sơ theo quy
định (như: Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế, Bản nhận xét nơi cư trú, Bản
sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan …)
Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh 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 gia hạn: Từ ngày 07/9/2021 đến hết ngày 22/9/2021 (trừ ngày
thứ Bảy, Chủ nhật).
Lưu ý: Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, thí sinh đến liên hệ nộp hồ sơ cần tuân thủ
các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Ngoài hình thức nộp trực tiếp
các thí sinh có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện thông qua địa chỉ: Sở Thông
tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 Bạch
Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa hoặc qua địa chỉ Email:
sotttt@baria-vungtau.gov.vn (scan toàn bộ hồ sơ gửi qua email và chuẩn bị
đầy đủ hồ sơ để đối chiếu).
Các nội dung còn lại tiếp tục được thực hiện theo Thông báo số 56/TBSTTTT ngày 16/8/2021 của Sở TT&TT.

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./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh BR-VT (b/c);
- BTC Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh BR-VT;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo BR-VT;
- Các ĐVSN trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX.
- Các phòng chuyên môn, ĐVSN thuộc Sở;
- Đăng Trang TTĐT Sở TT&TT;
- Lưu: VT, VP, HSTD.
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