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THÔNG BÁO
Về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ban
Thường vụ Thành ủy thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh
đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng tại thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 179/KHUBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện
thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng tại thành
phố Cần Thơ; Ủy ban nhân dân thành phố thông báo việc tổ chức thi tuyển chức
danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
1. Số lượng, chức danh thi tuyển: 02 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
2. Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và các
thông tin về thi tuyển: Theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm
2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi:
a) Đơn đăng ký dự tuyển;
b) Lý lịch theo mẫu 2a/TCTW-1998 của Ban Tổ chức Trung ương quy
định do cá nhân tự khai (viết tay), được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển
đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển,
được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Đảng hoặc của
pháp luật;
d) Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời
điểm đăng ký dự thi;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);
e) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham
gia dự tuyển đang công tác (nhận xét, đánh giá cán bộ trong thời gian 03 năm
liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển). Trường hợp người tham gia dự
tuyển (đăng ký hoặc được đề cử) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của
tập thể lãnh đạo cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho
người đó tham gia dự tuyển;

g) Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách
nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.
4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ thi tuyển:
a) Thời hạn nhận hồ sơ: 15 ngày, kể từ ngày Thông báo được ban hành;
b) Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Nội vụ (số 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ);
c) Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến vào tháng 5 năm 2018 (thời gian
và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến người dự tuyển sau khi danh sách dự
thi được phê duyệt).
Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong phong bì cỡ 22cm x 32cm, mặt ngoài
hồ sơ dán “HỒ SƠ THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
NÔNG NGHIỆP VÁ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ CẦN
THƠ”, ghi rõ họ tên, số điện thoại của người dự thi và liệt kê đầy đủ thành phần
hồ sơ bên trong.
Thông báo được thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố
Cần Thơ; Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ (http://www.
cantho.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ
(http://www.sonoivu.cantho.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (http://www.sonnongnghiepcantho.gov.vn)./.
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