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THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức năm 2017 (vòng 2)
Ngày 23/6/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức họp thông qua một số nội
dung để triển khai việc tổ chức tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017.
Căn cứ kết quả cuộc họp, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ
điều kiện thi công chức nhà nước năm 2017 như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2
Có 616 thí sinh do các cơ quan, đơn vị và địa phương đăng ký thi tuyển đủ điều
kiện thi tuyển vòng 2 (kèm theo danh sách).
2. Hội đồng tuyển dụng đề nghị:
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh đăng tải ít nhất 03 kỳ về nội dung Thông báo này.
- Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố chỉ đạo niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan và các đơn vị có nhu
cầu tuyển dụng và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về
Thông báo này và các danh sách kèm theo để các thí sinh và mọi người quan tâm
được biết.
Hội đồng tuyển dụng thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương, các thí sinh
và mọi người quan tâm được biết./.
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- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
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