UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN QUẢN LÝ
VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 57 /TB-VQG

Côn Đảo, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả xét duyệt hồ sơ và quyết định danh sách nhân sự thi tuyển chức
danh lãnh đạo, quản lý tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2021
Căn cứ Quy chế 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Bà Rịa - Vũng Tàu về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở,
cấp phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số7888/UBND-SNV ngày
02/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quy
chế 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản
lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo năm
2021;
Căn cứ Biên bản số 29/BB-VQG ngày 06/9/2021 của tập thể lãnh đạo Ban
quan quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và
quyết định danh sách nhân sự thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2021,
cụ thể như sau:
1. Nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo
quản lý năm 2021, gồm các ông có tên sau:
- Ông Nguyễn Sỹ Toàn - Thi tuyển vị trí Trưởng phòng Kế hoạch - Tài
chính;
- Ông Nguyễn Văn Ngà - Thi tuyển vị trí Trưởng phòng Du lịch sinh thái
và GDMT;
- Ông Nguyễn Thái Hậu - Thi tuyển vị trí Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm;
- Ông Lê Hồng Doãn - Thi tuyển vị trí Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành
chính.
(Chi tiết theo danh sách đính kèm)
2. Tổ chức cho ứng viên trình bày đề án, mà không cần thực hiện phần thi
viết ở Vòng 1 để xem xét, bổ nhiệm theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Quy chế
số 03-QC/TU. Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề “Đồng chí sẽ làm gì nếu
được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.
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3. Danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển
được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc trong thời hạn 15 ngày trước khi tổ
chức thi tuyển để cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể kiểm tra,
giám sát.
4. Căn cứ Thông báo này, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo, quản lý năm 2021
theo Quyết định số 236/QĐ-VQG ngày 07/9/2021 của Ban quản lý Vườn quốc
gia Côn Đảo có trách nhiệm triển khai vòng thi trình bày đề án theo quy định.
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo đến các thí sinh dự tuyển
và tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Thanh tra Sở Nội vụ;
- Thí sinh theo danh sách;
- Thành viên Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số
236/QĐ-VQG;
- Các PCM, HKL;
- BCH các đoàn thể;
- Lưu: VT, HS.

GIÁM ĐỐC

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo
08-09-2021 17:01:41 +07:00

Nguyễn Khắc Pho
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