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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá Chương trình hành động của các ứng viên dự tuyển 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn 

thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình  

 

 Căn cứ Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành Quy định đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành 

xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi 

tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý ban 

hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh. 

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-ĐPTTH ngày 26/01/2021 về việc tổ chức đánh 

giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài;  

Căn cứ Biên bản số 184/BB-ĐPTTH ngày 08/02/2021 về đánh giá Chương 

trình hành động của các ứng viên dự tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng chuyên môn thuộc Đài, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thông báo kết quả đánh giá 

Chương trình hành động đối với các ứng viên dự tuyển vào chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài./.  

(Đính kèm kết quả đánh giá) 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc; 

- CBVC (quaTD-office); 

- Trang thông tin điện tử Đài; 

- Lưu: VT, TC. 

GIÁM ĐỐC 
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