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THÔNG BÁO 

Kết quả sơ tuyển công chức năm 2018 

 

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018, 
Hội đồng sơ tuyển công chức năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 
họp để xét duyệt hồ sơ dự tuyển công chức năm 2018. 

Nay, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách những người đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển và những 

người không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2018, cụ thể như sau: 

- Danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển công chức 2018 (Danh sách số 1 đính 

kèm) 

- Danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển công chức  năm 2018: Không có 

- Danh sách đủ điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển công chức  năm 

2018: Không có 

- Danh sách không đủ điều kiện dự tuyển dụng công chức 2018 (Danh sách 

số 4 đính kèm) 

Thông tin về danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển, 
xét tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển và những người không đủ điều kiện dự 
tuyển công chức năm 2018 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa 
học và Công nghệ, địa chỉ  www.skhcn.binhthuan.gov.vn  và Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng Bình Thuận, địa chỉ www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn), đồng 
thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng Bình Thuận (số 04 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận). 

Đối với những người không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2018, vui 
lòng liên Phòng Hành chính -Tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng Bình Thuận (số 04 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận; điện thoại: 0252. 3754027) để nhận lại hồ sơ và lệ phí tham gia 
tuyển dụng. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:   

- Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN; 

- Cổng thông tin điện tử Chi cục; 

- Niêm yết thông báo tại Chi cục; 

- Lưu: VT. 
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