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THÔNG BÁO 
Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 

tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 
   

 

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 

2846/TB-SGTVT ngày 01/9/2021, Thông báo thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021; 

Theo Thông báo này, thời gian nhận hồ sơ là từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 

21/9/2021 (trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật). 

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường 

làm ảnh hưởng đến việc khám lấy Giấy chứng nhận sức khỏe, Bản nhận xét của cấp ủy 

nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia 

đình, của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có nguyện vọng ứng tuyển vào 

các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT năm 2021; 

Sở Giao thông vận tải thông báo bổ sung về việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với 

chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT năm 2021, cụ 

thể như sau: 
 

1. Giữ nguyên thời gian nhận hồ sơ: Tại văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 

01/9/2021, từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021 (trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật). 

2. Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có nguyện vọng ứng tuyển 

vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT năm 

2021, trong trường hợp chưa chuẩn bị đầy đủ Giấy chứng nhận sức khỏe, Bản nhận xét 

của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự 

tuyển và gia đình, đề nghị vẫn đến nộp Hồ sơ dự tuyển bình thường và Sở Giao thông 

vận tải vẫn tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển. 

3. Việc bổ túc hai (02) loại hồ sơ nêu trên sẽ thực hiện sau khi cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh nhận được Thông báo công khai danh sách những người đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển của Sở Giao thông vận tải. 

4. Văn bản này là một bộ phận không thể tách rời của văn bản số 2846/TB-

SGTVT ngày 01/9/2021, Thông báo thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021.  
 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Đảng ủy Sở; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở GTVT; 

- Niêm yết tại trụ sở: Sở GTVT, Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh 

BR-VT và Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức; 

- Lưu: VT, VP. P-PC (03b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thượng Chí 
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