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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự các môn thi 

vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 

   

Thực hiện nội dungThông báo số 784/TB-HĐTD ngày 15/4/2022 của Hội 

đồng tuyển dụng về thông báo danh sách thi sinh và triệu tập thí sinh đủ điều 

kiện tham dự các môn thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trườngthông báo và niêm yết công khai Thông báo 

số 784/TB-HĐTD ngày 15/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng về thông báo danh 

sách thi sinh và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự các môn thi vòng 1 kỳ 

tuyển dụng công chức năm 2022tại Bảng thông báo của Sở và giao Trung tâm 

Công nghệ thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở để các thí sinh 

dự thi được biết, tham dự. 

Thí sinh theo dõi để biết chi tiết tất cả thông tin về thi tuyển công chức 

năm 2022 tại trang thông tin của Sở Nội vụ: snv.binhthuan.gov.vn/Chuyên mục 

Tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

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

thí sinh dự thi được biết./. 

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

TL.GIÁM ĐỐC  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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