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THÔNG BÁO 

Tiếp tục gia hạn tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo,  

quản lý Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-VHTT ngày 10/6/2022 của Sở Văn hóa và 

Thể thao về thi tuyển chức danh, lãnh đạo quản lý thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 

năm 2022; Thông báo số 67/TB-SVHTT ngày 16/6/2022 về tiếp nhận hồ sơ thi 

tuyển chức danh, lãnh đạo quản lý; Thông báo số 78/TB-SVHTT ngày 

20/7/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc gia hạn nộp thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý năm 2022.  

Tuy nhiên, đến nay số lượng hồ sơ nộp đăng ký tham gia thi tuyển chức 

danh, lãnh đạo quản lý chưa đảm bảo số lượng dự thi. Để tạo điều kiện cho 

nhiều thí sinh tham gia dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Văn 

hóa và Thể thao trong kỳ thi này, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tiếp tục gia 

hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý đến 

hết ngày 12/10/2022. 

- Địa điểm nhận hồ sơ:  

Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, địa chỉ số 01 đường Phạm Văn 

Đồng, phường Phư c Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu. 

Liên hệ chuyên viên Phan Thị Thùy Vân (số điện thoại 098.527.4817 - 

0254.3515146) để nộp hồ sơ.  

* Lưu ý: Các thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa 

chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh 

lãnh đạo quản lý Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022). 

- Thành phần và số lượng hồ sơ: Theo Thông báo số 67/TB-SVHTT 

ngày 16/6/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Sở Văn hóa và Thể thao xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong toàn 

tỉnh được biết./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Trang TTĐT tỉnh; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP2.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung  
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