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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng 

công chức nhà nước năm 2022 

   

Thực hiện nội dung Thông báo số 1054/TB-HĐTD ngày 20/5/2022 của 

Hội đồng tuyển dụng về kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 

2)kỳtuyển dụng công chức nhà nước năm 2022,Sở Tài nguyên và Môi trường 

triển khai những nội dung sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường niêm yết thông báo kết quả điểm thi môn 

nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 

2022tại Bảng thông báo của Sở, địa chỉ: 15 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

2. Sau khi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức 

phê duyệt kết quả tuyển dụng, các thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng theo quy định, cụ thể: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chuyên môn; chứng nhận đối tượng ưu 

tiên, miễn thi môn ngoại ngữ (nếu có); 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp. 

- Bản sao có chứng thực sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản ghi quá trình đóng 

bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

b) Thời gian dự kiến hoàn thiện hồ sơ: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 

06/6/2022. 

c) Địa điểm hoàn thiện hồ sơ: Tại Sở Nội vụ, địa chỉ: số 04 Hải Thượng 

Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công 

chức năm 2022 được đăng tải công khai tại trang thông tin điện tử của Sở Nội 

vụ: snv.binhthuan.gov.vn/Chuyên mục Tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp. 
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3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải Thông báo kết quả điểm 

thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức nhà nước 

năm 2022 trên Trang Thông tin điện tử của Sở. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các phòng, đơn vị thuộc Sở và 

các thí sinh dự thi được biết./. 

Nơi nhận:     
-Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- TTCNTT (đăng tải Website); 
-Lưu: VT, VP. 
 

TL.GIÁM ĐỐC  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Lê Nam Hưng 
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