
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SNV-CCVC Vĩnh Phúc, ngày          tháng         năm 2021 

V/v điều chỉnh, bổ sung tiêu 

chuẩn, điều kiện dự thi và kéo dài 

thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký 

dự tuyển công chức năm 2021 

 

        

 

      Kính gửi:  

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Các sở, ban, ngành; 

                    - UBND các huyện, thành phố. 

     

Thực hiện Thông báo số 315/TB-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 về thi 

tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, 

huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố một số nội dung sau:  

1. Thực hiện công khai Thông báo số 315/TB-UBND ngày 16/12/2021 

của UBND tỉnh tại Website của các cơ quan, đơn vị và niêm yết tại trụ sở cơ 

quan; điều chỉnh, bổ sung đối với vị trí việc làm tuyển dụng thuộc Huyện uỷ 

Vĩnh Tường gồm: Công tác Tuyên giáo, Văn phòng cấp uỷ theo Mục 1 Thông 

báo số 315/TB-UBND. 

2. Thông báo và tiếp tục tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại các 

cơ quan, đơn vị đến 16 giờ 30 phút, ngày 20/01/2022. 

3. Hết thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, các 

sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành lập Biên bản thu chốt 

Phiếu, lập danh sách người dự tuyển và biểu tổng hợp số lượng người dự tuyển 

theo từng vị trí việc làm gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào 11 giờ 00 phút, ngày 

21/01/2022. 

Sở Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Sơn 
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