
` 

 

TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 

TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ BIỂN                                                                         

Số:          /TB-TĐBĐB 

V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự xét 

tuyển viên chức năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng  7 năm 2020 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc 

 

Căn cứ  Quyết định số 783/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TCBHĐVN ngày 24 tháng 3 năm 2020 của 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên 

chức năm 2020 của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; 

Căn cứ vào thông báo số 239/TB-TĐBĐB ngày 27 tháng 4 năm 2020 của 

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển về việc tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo tiêu chuẩn dự tuyển và nâng cao chất 

lượng đội ngũ viên chức, tính cạnh tranh trong công tác tuyển dụng viên chức; 

được sự đồng ý của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm Trắc địa và 

Bản đồ biển Thông báo về việc điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 239/TB-

TĐBĐB như sau: 

1. Điều chỉnh về thời gian tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Gia hạn thời gian tiếp 

nhận hồ sơ dự xét tuyển viên chức năm 2020 đến hết ngày 15/8/2020;  

2. Các nội dung khác tại Thông báo số 239/TB-TĐBĐB ngày 27 tháng 4 

năm 2020 nêu trên giữ nguyên không thay đổi. 

3. Chi tiết liên hệ bà Bùi Thị Thủy, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Trắc 

địa và Bản đồ biển (số điện thoại: 02437547194; 0904329578)./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTCT Vũ Trường Sơn (để b/c); 

- Vụ TCCB Tổng cục (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc (để biết); 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 
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