
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /TB-STNMT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa  - Vũng Tàu, ngày       tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 16/3/2022 về 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 Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng 

Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 

17/KH-STNMT ngày 16/3/2022 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. 

Theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, vị trí thi tuyển Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trước khi 

tổ chức thi tuyển phải được sự đồng ý của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Đến 

nay, vị trí này chưa có ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

Căn cứ Khoản theo 12 Điều 3 Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của 

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản 

lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:“Trường hợp có kết quả thi vòng 2 

đạt từ 80 điểm trở lên, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm thì 

được bảo lưu kết quả trong vòng 01 năm, được xem xét đưa vào quy hoạch hoặc 

được bổ nhiệm chức danh tương đương với chức danh đã dự tuyển”. 

Để thực hiện theo đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh 

Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh 

Điều chỉnh mục II (Vị trí thi tuyển) của Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 

16/3/2022 như sau: 

Vị trí trưởng, phó phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở: gồm có 

01 vị trí cấp trưởng và 02 vị trí cấp phó thuộc Sở. 

TT Đơn vị/phòng ban 

Vị trí thi tuyển 
Ghi 

chú Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó 

1 Văn phòng Sở  01   



2 
 

2 Phòng Quản lý Biển và Hải đảo   01  

3 Chi cục Quản lý đất đai   01  

 Tổng cộng 01 02  

2. Tổ chức thực hiện 

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Thông báo này vẫn giữ nguyên và 

thực hiện theo Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung điều chỉnh Kế hoạch 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 để các cơ quan, đơn vị được biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đ/tin); 

- Niêm yết tại trụ sở: Sở TNMT; 

- Lưu VT, VP. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

             

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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