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THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện  

dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc phe duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022. 

Thực hiện Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng công 

chức năm 2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 972/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều 

kiện dự thi kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 đến các thí sinh đăng ký được 

biết để các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi theo đúng Kế hoạch, thời gian 

và địa điểm thi tuyển công chức tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 

16/02/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phe duyệt kế hoạch tuyển dụng 

công chức năm 2022. 

Yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải Thông báo nêu trên trên 

Trang Thông tin điện tử của Sở để các thí sinh và mọi người quan tâm được biết. 

Nơi nhận: 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Niêm yết tại Sở; 

- TTCNTT (đăng tải Website); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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