
UBND TỈNH NINH THUẬN 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-BQLKCN Ninh Thuận, ngày       tháng  02 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO  
 

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá  

Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh  

Phó phòng Nghiệp vụ 1 

 
   

Căn cứ Quyết định số 80/2022/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định đánh giá Chương 

trinh hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh 

lãnh đạo, quản lý; 

Căn cứ kết quả cuộc họp của Cấp ủy, Ban lãnh đạo và Cán bộ chủ chốt 

Ban Quản lý các khu công nghiệp ngày 31/01/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm 

đối với các ứng viên tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem 

xét bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nghiệp vụ 1; 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BQLKCN ngày 05/01/2023 của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành 

động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nghiệp vụ 1 

thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp,   

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo Danh sách ứng viên đủ điều 

kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm  

chức danh Phó phòng Nghiệp vụ 1, cụ thể như sau: 

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Phan Tiến Khoa 1977 Đại học ngành xây dựng  

2 Cao Hữu Ký 1985 Đại học ngành kinh tế  

Ứng viên đủ điều kiện nộp bài viết Chương trình hành động về Hội đồng 

đánh giá (thông qua Thư ký hội đồng) trước 17 giờ ngày 16/02/2023 và chuẩn 

bị phần trình bày Chương trình hành động theo Kế hoạch số 18/KH-BQLKCN 

ngày 05/01/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp.  
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Trường hợp vì lý do đột xuất không thể tham gia, thì kịp thời báo cáo Hội 

đồng đánh giá (thông qua Thư ký hội đồng) trước ngày 16/02/2023 . 

 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 

- Các Phòng Nghiệp vụ; 

- Các ứng viên; 

- Trang thông tin điện tử cơ quan; 

- Lưu: VT.HK 
 

 

TRƯỞNG BAN 
  

 

 

 

 

 

Sử Đình Vinh 
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