
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số: 1465/TB- SKHĐT                  Bình Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021  

  

THÔNG BÁO  

Tuyển dụng công chức năm 2021 

 

  Thực hiện Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quyết định tuyển dụng công chức năm 2021; Căn cứ Thông báo số 

508/TB-SNV ngày 15/3/2021 về tuyển dụng công chức và Thông báo số 518/ SNV-

TDĐT&VTLT ngày 16/3/2021 của Sở Nội vụ về Bổ sung, điều chỉnh một số nội 

dung liên quan đến nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021. 

 Để triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức theo đúng quy định, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:  

1. Kế hoạch tuyển dụng công chức 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và niêm yết công khai Kế hoạch tuyển 

dụng công chức năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 518/ SNV-

TDĐT&VTLT ngày 16/3/2021 của Sở Nội vụ về Bổ sung, điều chỉnh một số nội 

dung liên quan đến nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 tại: 

(1) Bảng Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 290 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

(2) Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: 

http://skhdt.binhthuan.gov.vn. 

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, vị trí việc làm cần tuyển, phiếu 

đăng ký, lệ phí. 

Theo Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh và 

Thông báo số 518/SNV-TDĐT&VTLT ngày 16/3/2021 của Sở Nội vụ (được niêm 

yết công khai tại Bảng thông báo và đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại đia chỉ: http://skhdt.binhthuan.gov.vn tại mục Thông báo).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các Sở, ngành, địa phương và cá nhân 

có nhu cầu đăng ký dự tuyển biết./.  
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