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Số          -TB/HU 

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

              

 

           Ninh Hải, ngày     tháng 3  năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  

----- 
 

Thực hiện Quyết định số 1566-QĐ/HU ngày 13/4/2018 của Huyện ủy về 

việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy 

quản lý và Kế hoạch số 178 -KH/HU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phó 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo việc tổ chức thi tuyển như sau: 

1. Chức danh thi tuyển:  

- Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

2. Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự 

tuyển và các thông tin về thi tuyển:  

Được quy định cụ thể trên Trang Thông tin điện tử của huyện Ninh Hải tại 

địa chỉ: www.ninhhai.ninhthuan.gov.vn 

Tất cả các loại giấy tờ làm hồ sơ thi tuyển phải được cho vào phong bì đựng 

hồ sơ, liệt kê tóm tắt bên ngoài hồ sơ. 

(Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này) 

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 15 ngày làm việc kể từ ngày 

đăng Thông báo (hồ sơ được tính theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua 

đường bưu điện). 

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

Hồ sơ đăng ký được nộp tại Ban Tổ chức Huyện ủy (số 376, đường Trường 

Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải ).  

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại. 

4. Thời gian và địa điểm thi: 

Dự kiến thi tuyển vào tháng 3/2023 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được 

thông báo trên Trang Thông tin điện tử của huyện Ninh Hải).  

http://www.ninhhai.ninhthuan.gov.vn/
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Thông báo này được gửi đến các Ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị 

trấn để phối hợp phổ biến; được niêm yết tại Trang Thông tin điện tử của huyện và 

được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện. 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ về nội 

dung Thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp Ban Tổ chức Huyện ủy (Đ/c Lê Thị 

Thuý Hoà - Sđt: 0919061836) hoặc qua số điện thoại 0259.3873031 để được 

hướng dẫn, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Thường trực Huyện uỷ, 

- UBND huyện, 

- Các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, 

- Các phòng, ban thuộc huyện, 

- UBND các xã, thị trấn, 

- Trung tâm VHTT và Truyền thành, 

- Trang Thông tin điện tử huyện, 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Minh Hoàng 
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