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THÔNG BÁO 

Về thời hạn kết thúc việc tiếp nhận đơn phúc khảo  

bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng  

công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2) 

 

 

 

Ngày 05/8/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh có 

Thông báo số 31/TB-HĐTD về kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ 

tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (vòng 2), theo đó thời hạn 

nhận đơn phúc khảo là 15 ngày, kể từ ngày 06/8/2020 đến ngày 20/8/2020. 

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh thông báo thời hạn kết 

thúc việc tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển 

dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định (vòng 2) vào lúc 17 giờ 00 phút, 

ngày 20/8/2020. Các trường hợp nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi vòng 2 sau 

thời điểm 17 giờ 00 phút, ngày 20/8/2020 sẽ không hợp lệ. 

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh thông báo để thí sinh 

được biết, thực hiện./. 

(Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND 

tỉnh, địa chỉ: http://binhdinh.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, 

địa chỉ: snv.binhdinh.gov.vn) 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- CT, PCT HĐTD công chức tỉnh; 

- Thành viên HĐTD công chức tỉnh; 

- Trưởng ban Ban Giám sát; 

- Cổng TTĐT UBND tỉnh (để đăng tải); 

- Ban thư ký HĐTD công chức tỉnh; 

- Sở Nội vụ (để đăng tải); 

- Lưu hồ sơ tuyển dụng; 

- Lưu: VT, TKHĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Lâm Hải Giang 

 

http://binhdinh.gov.vn/
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