
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 349 /TB-SNV Bình Thuận, ngày 21  tháng 02  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022 

Căn cứ khoản 1 Mục IX Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 ban 

hành kèm theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 16/2/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Nội vụ thông báo như sau: 

1. Điều chỉnh giảm vị trí việc làm: Kế toán (nhóm 7) của Hạt Kiểm lâm 

huyện Hàm Thuận Bắc thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

2. Điều chỉnh giảm vị trí việc làm: Kiểm lâm (nhóm 11) của Hạt Kiểm 

lâm huyện Tánh Linh thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

3. Điều chỉnh nội dung chuyên ngành cần tuyển của vị trí việc làm Văn 

thư (nhóm 4) của Văn phòng Sở Giao thông vận tải thành chuyên ngành cần 

tuyển: Văn thư lưu trữ; Hành chính văn phòng; Quản trị Văn phòng, Luật Kinh 

tế. (kèm theo biểu). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải tổ chức 

tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo số 329/TB-

SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức năm 2022 và 

theo quy định hiện hành.   

Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và mọi người 

quan tâm được biết, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: - 
- UBND tỉnh;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận; Đài PTTH tỉnh; 

- Ban TC-NV các huyện: Đức Linh, Phú Quý; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh, VP. UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, TDĐT&VTLT, Dieu. 
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Đỗ Thái Dương 
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