
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SKHCN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2021 
 

THÔNG BÁO  

V/v gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí 

điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; Công văn số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v 

triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công 

chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ công văn số 1629/SNV-CCVC ngày 20/10/2021 của Sở Nội vụ v/v 

thông báo ý kiến của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ, 

Trên cơ sở Thông báo số 22-TB/ĐU ngày 04/3/2022 về Kết luận, chỉ đạo thực 

hiện công tác thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng; Thông báo số 87/TB-SKHCN ngày 29/10/2021 của Sở Khoa học và Công 

nghệ v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021, 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 

chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau: 

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển  

Thực hiện theo nội dung nêu tại Thông báo số 87/TB-SKHCN ngày 

29/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ năm 2021. 

2. Hồ sơ dự tuyển, gồm: 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi 

người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng 

ký dự tuyển; 
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- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 

30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự 

tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất; 

- 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; 

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự tuyển được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (nếu có). 

Lưu ý: Tất cả hồ sơ dự tuyển được đựng trong bìa hồ sơ (kèm theo danh mục 

hồ sơ như trên). 

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:  

Ứng viên nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định về Văn phòng Sở Khoa học và 

Công nghệ. Thời hạn chậm nhất trước 16g30 ngày 18/03/2022 (15 ngày kể từ 

ngày phát hành Thông báo). 

4. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 87/TB-SKHCN ngày 

29/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ và văn bản có liên quan. 

(Đính kèm theo các mẫu đơn đăng ký dự tuyển, mẫu bản nhận xét đánh giá cán 

bộ, mẫu lý lịch cán bộ công chức, mẫu bìa hồ sơ dự tuyển). 

Trên đây là Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh; Đài PTTH, Báo BR-VT; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Chi cục TCĐLCL, TTKTTĐC; 

- TTTTUD (đăng tin website); 

- Niêm yết thông báo tại Sở KH&CN; 

- Lưu VT_nnp. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 
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