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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-VQHXD ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận về tuyển dụng viên chức tại Viện 

Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận năm 

2022; 

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-VQHXD ngày 31 tháng 8 năm 2022 của 

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách thí 

sinh đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh 

Bình Thuận năm 2022 (Vòng 2). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện thông báo triệu tập thí sinh đủ điều 

kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại vòng 2 như sau: 

1. Về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển 

viên chức tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 

(Theo Thông báo số 236/TB-HĐTDVC ngày 05/9/2022 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận) 

  2. Các nội dung liên quan đến việc tổ chức xét tuyển vòng 2 

2.1. Về danh mục tài liệu ôn tập 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức theo Thông báo số 

241/TB-HĐTDVC ngày 06/9/2022, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

Sở Xây dựng. 

2.2. Tổ chức xét tuyển vòng 2 

- Thời gian: Vào ngày 22/9/2022 (Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút). 

- Hình thức: phỏng vấn. 

- Địa điểm thi: Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận, đường Phạm 

Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

3. Công tác phối hợp 

3.1. Đề nghị Phòng Hành chính - Tổng hợp niêm yết Thông báo này tại 

trụ sở đơn vị; đồng thời đề nghị đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở 

Xây dựng. 
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3.2. Các phòng nghiệp vụ thuộc Viện, giúp Hội đồng tuyển dụng viên 

chức Viện chuẩn bị các điều kiện đảm bảo việc tổ chức xét tuyển vòng 2 theo 

đúng nội dung và thời gian nêu trên. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Thông báo để thí sinh và mọi người 

quan tâm được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Xây dựng;  

- Ban lãnh đạo Viện;  

- Hội đồng Tuyển dụng viên chức Viện;    

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Viện; 

- Website Sở Xây dựng (đề nghị); 

- Niêm yết tại Bảng thông báo của Viện; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, TKHĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
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