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THÔNG BÁO 
Tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của các sở, cơ 

quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, trong 

các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2020;   

Căn cứ văn bản số 6552/UBND-THKH ngày 25/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 

Thực hiện phương án số 2561/PA-SGTVT ngày 25/6/2020 của Sở  Giao thông 

vận tải về việc tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 

Sở Giao thông vận tải cần tuyển: 50 viên chức. 

Đối tượng tham gia dự tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; hồ sơ 

đăng ký dự tuyển và các thông tin về thi tuyển,... xem chi tiết tại Phương án số 

2561/PA-SGTVT ngày 25/6/2020 được đăng tải trên trên trang Thông tin điện tử 

của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa (http://sgtvt.thanhhoa.gov.vn/). 

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 03/7/2020 đến hết 

03/8/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc. 

Địa điểm thu Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Giao thông vận tải. 

Địa chỉ: Số 42 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa. 

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cá nhân có nguyện vọng, nộp hồ 

sơ đăng ký dự tuyển. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ trên 

hoặc số điện thoại: 02373.854.401; 02373.852.360. 

 Nơi nhận: 
 - Sở Nội vụ (b/c); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Thanh tra Sở, các phòng, ban liên quan; 

 - Lưu: VT, VP. 
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