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Số:   2724  /TB-HĐXTVC Bình Thuận, ngày 10 tháng 11 năm 2022 
 

THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự sát hạch vòng 2 

kỳ xét tuyển viên chức ngành Công Thương năm 2022 

  

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-SCT ngày 28 tháng 9 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

ngành Công Thương năm 2022;  

Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Công 

Thương năm 2022; 

Theo công văn số 2677/HĐXTVC-BKT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của 

Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển về việc báo cáo kết quả kiểm tra phiếu 

đăng ký dự tuyển viên chức ngành Công Thương năm 2022; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng xét 

tuyển viên chức ngành Công Thương và của Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên 

chức ngành Công Thương năm 2022; 

 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Công Thương thông báo kết quả thí 

sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên 

chức ngành Công Thương năm 2022, như sau: 

Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức: 05 thí sinh. Trong đó: 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch vòng 2: 05 thí sinh. 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự sát hạch vòng 2: 0 thí sinh. 

(Chi tiết theo danh mục đính kèm) 

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Công 

Thương theo địa chỉ http://sct.binhthuan.gov.vn. Đồng thời, được niêm yết công 

khai tại Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để 

các thí sinh được biết./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 

- Thành viên HĐXTVC; 

- Ban Giám sát; 

- Ban Đề thi; 

- Ban Kiểm tra sát hạch; 

- Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Tổ thư ký giúp việc;  

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, HĐXTVC. 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Võ Văn Hòa 
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