
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /TB-STNMT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa  - Vũng Tàu, ngày      tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo,  

quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-STNMT ngày 08/11/2022 của Sở Tài nguyên 

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

Môi trường năm 2022 (đợt 2), Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 

202/TB-STNMT ngày 09/11/2022 về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2). Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký dự thi từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022. 

Tuy nhiên, do hồ sơ đăng ký dự thi chưa đảm bảo số lượng quy định nên 

Sở Tài nguyên và Môi trường gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi 

chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2) đến 

hết ngày 07/12/2022. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 

số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; liên hệ chuyên viên Đàm Vân Huyền (số điện thoại 0964.889.816 

hoặc 0254.852.944) để nộp hồ sơ.  

Ngoài ra, các thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa 

chỉ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bên ngoài bì thư 

ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi 

trường năm 2022). 

- Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: tháng 01/2023, tháng 02/2023.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để công chức, viên chức đang 

công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành, địa phương trên 

địa bàn tỉnh biết, tham gia đăng ký dự thi./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh (đăng tin); 

- Các phòng chuyên môn; CQĐV trực thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đ/tin); 

- Niêm yết tại trụ sở: Sở TNMT; 

- Lưu VT, VP. 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

             

 

 

 

 

 

Phan Văn Mạnh 
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