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Bình Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức  

tại 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 282/QĐ-VQHXD ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Viện 

trưởng Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc công nhận kết quả tiếp 

nhận vào làm viên chức tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức Viện thông báo các 

nội dung sau đây: 

1. Công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức tại Viện Quy hoạch 

xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 (kèm theo biểu chi tiết). 

2. Các thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể như 

sau: 

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, 

chứng chỉ tin học (nếu đã có trong hồ sơ tiếp nhận không cần bổ sung); 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp (bổ sung); 

- Bản sao có chứng thực sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản ghi quá trình đóng bảo 

hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu đã có trong hồ sơ tiếp nhận 

không cần bổ sung). 

b) Thời gian dự kiến hoàn thành hồ sơ: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 

01/11/2022. 

c) Địa điểm hoàn thiện hồ sơ: Tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận, 

địa chỉ: đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

Kết quả tiếp nhận vào làm viên chức tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình 

Thuận năm 2022 được đăng tải công khai tại trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng: sxd.binhthuan.goc.vn/chuyên mục thông báo. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào làm viên chức thông báo để các thí sinh dự thi 

và mọi người quan tâm được biết./. 

Nơi nhận: 
- Ban lãnh đạo Viện;  

- Hội đồng KTSH Viện;    

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Viện; 

- Website Sở Xây dựng (đề nghị); 

- Lưu: VT, TKHĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG  

Phạm Thành Bắc 
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