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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng xét tuyển công chức và viên chức năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 6006/UBND-VP ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống 

dịch trên địa bàn tỉnh và Công văn số 6177/UBND-VP ngày 03/6/2021 của 

UBND tỉnh về việc tạm dừng các chuyến bay đến Côn Đảo để phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Theo Báo cáo số 06/BC-HĐXT ngày 04/6/2021 của Hội đồng xét tuyển 

công chức và Hội đồng xét tuyển viên chức. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ban quản lý 

Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định tạm dừng triển khai Vòng 2 (vòng phỏng 

vấn) của quy trình xét tuyển công chức (theo Quyết định số 915/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và quy trình xét tuyển viên 

chức (theo Quyết định số 53/QĐ-SNV ngày 25/02/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định trở lại. 

Mọi thông tin liên quan, đề nghị thí sinh dự tuyển liên hệ Phòng Tổ chức - 

Hành chính trực thuộc Vườn theo số điện thoại: 02543.831.292 để được giải 

đáp, hướng dẫn. 

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo đến thành viên Hội đồng 

xét tuyển, Ban Giám sát, Ban Kiểm tra sát hạch, các thí sinh dự tuyển và tổ 

chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./. 

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

- Sở Nội vụ (Ban Giám sát theo QĐ số 1407); 

- Thanh tra Sở Nội vụ (Ban Giám sát theo QĐ số 93); 

- Hội đồng xét tuyển công chức; 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Thí sinh dự tuyển công chức, viên chức; 

- Các PCM, Hạt Kiểm lâm; 

- Niêm yết Website: condaopark.com.vn; 

- Lưu: VT, HS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho 
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