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THÔNG BÁO  

V/v gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 1 năm 2023 

 

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU, ngày 12/04/2022 thí điểm thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sửa đổi, bổ 

sung) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Công văn số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Kế hoạch số 275/KH-SGDĐT ngày 07/02/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 1 năm 2023; 

Trên cơ sở Thông báo số 287/TB-SGDĐT ngày 07/02/2023 về tổ chức thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, đợt 1 năm 2023; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, đợt 1 năm 2023; cụ thể như sau:  

1. Gia hạn thời gian nộp hồ sơ:  

Ứng viên nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định về Phòng TCCB Sở Giáo dục và 

Đào tạo; thời hạn chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 06/03/2023. 

2. Các nội dung khác: thực hiện theo Thông báo số 287/TB-SGDĐT ngày 

07/2/2023 về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn 

vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 1 năm 2023 của Sở GDĐT. 

Trên đây là Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo./. 

Nơi nhận:        

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo BRVT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng chuyên môn, ĐVTT Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-06T11:28:48+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Trần Thị Ngọc Châu<chauttn@sogddt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-06T13:55:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-06T13:55:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




