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THÔNG BÁO 

Gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BQLKKT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ban 

quản lý Khu kinh tế về việc tuyển dụng Viên chức tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022 . 

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, BQL khu kinh tế đã ra thông báo số 88/TB-

BQLKKT về tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022, theo nội dung thông báo thời hạn nộp hồ sơ 

từ 17/12/2022 đến 17/01/2023. 

Nay Ban quản lý khu kinh tế gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự xét tuyển 

viên chức tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum năm 2022, từ ngày 18/01/2023 đến 17 giờ ngày 19/01/2023. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo thông báo số 88/TB-BQLKKT về tuyển 

dụng viên chức tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Ban quản lý Khu kinh 

tế tỉnh năm 2022. 

Đối với các nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y năm 2022, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật 

thông tin điện tử của BQL khu kinh tế (kkt.kontum.gov.vn). Mọi phản ánh, thắc mắc, 

đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban quản lý khu kinh tế qua số điện thoại: 02603 910606 

để được giải đáp và hướng dẫn. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng xét tuyển; 
- Ban Giám sát; 
- Đăng trên Trang thông tin điện tử BQLKKT 
- BQLCK QT Bờ Y; 
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
Huỳnh Quốc Trung 
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