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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 05 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v gia hạn thời gian nộp Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo,  

quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022. 

Căn cứ Hướng dẫn số 3860/HD-STNMT ngày 20/6/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phần thi trình bày Đề án. Theo đó, thời 

gian nộp Đề án trước ngày 09/7/2022. 

Để các thi sinh có thời gian chuẩn bị Đề án được tốt hơn, Hội đồng thi 

tuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo gia hạn thời gian nộp Đề án đến 

hết ngày 11/7/2022.  

Lưu ý: Các trường hợp nộp Đề án chậm so với thời gian quy định thì Hội 

đồng thi tuyển sẽ không nhận Đề án đó và xem xét trách nhiệm của cán bộ được 

dự tuyển (quy định tại khoản 10, Điều 2 của Quy chế Thí điểm thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Hội đồng thi tuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các thí sinh 

và các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng thi tuyển; 

- Ban Giám sát; 

- Các thí sinh; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Quản lý BHĐ; 

- Chi cục QLĐĐ; 

- Trung tâm TTCN (đ/tin); 

- Lưu VT-VP. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phan Văn Mạnh 

PGĐ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   
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