
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM         

THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số 202- KH/TU, ngày 14/5/2020  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

TT Nội dung công viêc Thời gian dự kiến Cơ quan thực hiện 

1 Thông báo Kế hoạch tuyển dụng Ngày 14/5/2020 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

2 Tiếp nhận phiếu Đăng ký dự tuyển 
Ngày 14/5 đến ngày 

13/6/2020 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

3 

Tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển; gửi 

Công văn kèm tổng hợp danh sách 

những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

dự thi; Quyết định thành lập Tổ kiểm 

tra phiếu đăng ký dự tuyển; Biên bản 

họp thống nhất số lượng Phiếu đăng 

ký dự tuyển; Phiếu đăng ký dự tuyển 

của thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

dự thi (bản chính) về Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy  

Ngày 13/6 đến ngày 

15/6/2020 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

4 

Tổng hợp phiếu dự tuyển của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương và thông 

báo danh sách đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện dự tuyển 

Ngày 15/6 đến ngày 

17/6/2020 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

5 
Triển khai các nội dung liên quan đến 

tuyển dụng 

Ngày 15/6 đến ngày 

19/6/2020 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

phối hợp với Sở Nội 

vụ 

6 Tổ chức thi vòng 1 
Ngày 24/6 đến ngày 

26/6/2020 
Hội đồng tuyển dụng 

7 
Tổng hợp kết quả, thông báo kết quả 

thi vòng 1 

Ngày 27/6 đến ngày 

03/7/2020 

Hội đồng tuyển dụng 

(tổ thư ký) 

8 Tổ chức thi vòng 2 (thi phỏng vấn) 
Ngày 07/7 đến ngày 

10/7/2020 
Hội đồng tuyển dụng 

9 
Tổng hợp kết quả, thông báo kết quả 

thi 

Ngày 31/7 đến ngày 

01/8/2020 

Hội đồng tuyển dụng 

(tổ thư ký) 

10 

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức 

khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; 

Ban hành Quyết định tuyển dụng 

công chức năm 2020 (nhận công tác 

từ ngày 03/9/2020) 

Tháng 8/2020 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

tham mưu Thường 

trực Tỉnh ủy 



 


		2020-05-15T15:44:25+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Bình Thuận<TUBINHTHUANQTB1@TUBINHTHUAN> đã ký lên văn bản này!




