TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 112-TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 26 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
về thời gian tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc
trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
-----Căn cứ Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối
Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
và Kết luận tại cuộc họp Hội đồng tuyển dụng vào ngày 18/5/2017; Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thông báo về thời gian tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 như
sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và tuyển dụng:
- Thời gian ôn tập: Ngày 10 và 11/6/2017;
- Thời gian sát hạch đối với thí sinh đăng ký tiếp nhận không qua thi
tuyển: Ngày 17 và 18/6/2017;
- Thời gian tổ chức thi tuyển: Ngày 08 và 09/7/2017.
- Địa điểm ôn tập, tổ chức sát hạch, thi tuyển: Tại Trường Cao đẳng Cộng
đồng Bình Thuận.
2. Lệ phí tuyển dụng:
Mức thu lệ phí tuyển dụng là 400.000 đồng/01 hồ sơ theo quy định tại
Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch,
thăng hạng công chức, viên chức.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thu lệ phí tuyển
dụng đối với các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển và nộp về Ban Tổ chức
Tỉnh ủy chậm nhất ngày 09/6/2017.
3. Phiếu lý lịch tư pháp:
Người dự tuyển được bổ sung phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp
chậm nhất trước ngày tổ chức thi tuyển.
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4. Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh đăng tải công khai nội dung Thông báo này.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ
các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh
nghiệp tỉnh thông báo công khai nội dung Thông báo này tại cơ quan, đơn vị, địa
phương./.
Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị khối Đảng;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy,
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp;
- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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T/M BAN THƯỜNG VỤ
ỦY VIÊN
(đã ký và đóng dấu)

Hoàng Đình Nghĩa
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