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THÔNG BÁO 

Thi tuyển chức danh Trƣởng phòng Dạy nghề  

thuộc Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội năm 2018  
 

Căn cứ Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về 

tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương.  

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi tuyển chức danh 

trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng 

Dạy nghề thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Chức danh thi tuyển: Trưởng phòng Dạy nghề. 

2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển: 

Thông tin thi tuyển được đăng trên báo Khánh Hòa, cổng thông tin điện tử Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội (http://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn), niêm yết tại trụ Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Các nội dung liên quan đến thi tuyển như đối tượng; tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; 

hồ sơ đăng ký dự thi, nội dung và hình thức thi tuyển … được quy định cụ thể tại Kế 

hoạch số 88/KH-SLĐTBXH ngày 21/9/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

(http://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn), niêm yết tại trụ Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội (số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa). 

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:  

 a. Thời gian:  

 -  Đăng thông báo thi tuyển: Từ ngày 21/9/2018 đến ngày 12/10/2018. 

 - Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 21/9/2018 đến ngày 18/10/2018 (tính theo dấu bưu 

điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện). 

- Thẩm định hồ sơ: Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 23/10/2018. 
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 - Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi; tổ chức thi viết; tổ chức thi 

trình bày Đề án sẽ có thông báo cụ thể sau. 

b. Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

Văn phòng Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (số 04 Phan Chu Trinh, 

Nha Trang, Khánh Hòa, số điện thoại 02583.828.942)  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo thi tuyển chức danh Trưởng 

phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như trên./. 

       
    

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

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Các phòng chuyên môn Sở (VBĐT); 

- Chi cục PCTNXH (VBĐT);                                         Nguyễn Văn Danh 
- Quản trị mạng Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

                                                                    

                   

  


		2018-09-21T17:53:38+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Danh<nvdanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-09-21T17:53:54+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-09-24T08:58:20+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




