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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức ôn tập môn chuyên ngành cho các thí sinh dự tuyển

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh 
Hòa năm 2018; Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ 
tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018;

 Căn cứ Thông báo số 2245/HĐTDCC-SNV ngày 18/9/2018 của Hội đồng 
tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức ôn tập môn nghiệp 
vụ chuyên ngành cho các thí sinh;

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông báo lịch ôn tập 
môn nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường như sau:

1. Thời gian: Ngày 23 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng (Từ 7h00 đến 11h30) : Ôn tập kiến thức về lĩnh vực môi trường.
Buổi chiều (Từ 13h30 đến 17h00): Ôn tập kiến thức về lĩnh vực quản lý đất 

đai.
2. Địa điểm ôn tập:
Hội trường tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường, số 14 Hoàng Hoa Thám – 

TP Nha Trang – Khánh Hòa.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thí sinh được biết./.

Nơi nhận: VBĐT
- Sở Nội vụ (đ/b); 
- Trung tâm CNTT (đăng công khai);
- Thí sinh dự thi;
- Giảng viên (đ/c Cường; đ/c Hào; đ/c Sơn)
- Lưu: VT, Trang.

GIÁM ĐỐC

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /TB-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Khánh Hòa, ngày        tháng     năm 2018
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