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THÔNG BÁO  
Về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng  

thuộc Sở Tài nguyên và Môi tỉnh Khánh Hòa năm 2018 
 

   

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa 

về tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương; 

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi tuyển 

chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa; 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau: 

 1. Chức danh thi tuyển: Trưởng Phòng Giá đất – Bồi thường tái định cư và 

Trưởng Phòng Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 

 2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển: 

 Thông tin liên quan đến thi tuyển được đăng trên Báo Khánh Hòa, Cổng thông 

tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường (http://www.tnmtkhanhhoa.gov.vn), niêm 

yết tại trụ Sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Các nội dung liên quan đến thi như đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện duwjthi; hồ sơ 

đăng ký dự thi, nội dung và hình thức thi tuyển … được quy định cụ thể tại Quyết 

định số 324/QĐ-STNMT ngày 13/9/2018 về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức 

danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa và được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường 

(http://www.tnmtkhanhhoa.gov.vn), niêm yết tại trụ Sở Sở Tài nguyên và Môi 

trường (số 14, đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, Nha trang, Khánh Hòa) 

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

a. Thời gian: 

- Đăng thông báo thi tuyển: Từ ngày 24/9/2018 đến 28/9/2018 

- Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 05/10/2018 (tính theo dấu bưu 

điện đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện). 

- Thẩm định hồ sơ: Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 10/10/2018 

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 17/10/2018 đến 

02/11/2018 

http://www.tnmtkhanhhoa.gov.vn/
http://www.tnmtkhanhhoa.gov.vn/


- Tổ chức thi viết: Từ ngày 28/11/2018 

Nếu có thông tin gì thay đổi Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo cụ 

thể sau. 

b. Về địa điển tiếp nhận hồ sơ: 

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (số 14, đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Lộc Thọ, Nha trang, Khánh Hòa, số điện thoại: 0258.625.0375). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng 

Trưởng Phòng Giá đất – Bồi thường tái định cư và Trưởng Phòng Nước, Khí tượng 

thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Sở như trên./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (VBĐT) (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố 

(VBĐT); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, TC, Hồng. 

GIÁM ĐỐC 
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