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THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 

của UBND tỉnh 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 

và kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

 
Căn cứ 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 thông báo như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung điều kiện đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 của 

Huyện ủy Vĩnh Tường tại Kế hoạch số 277/KH-UBND như sau: 

- Vị trí việc làm Công tác Tuyên giáo: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Xây dựng đảng và 

chính quyền nhà nước, Lịch sử Đảng, Chính trị học, Báo chí, Sư phạm lịch sử, Sư 

phạm giáo dục chính trị,  Hành chính, Văn hóa, Luật. 

- Vị trí việc làm Văn phòng cấp ủy: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 

không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; Có bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Xây dựng đảng và chính 

quyền nhà nước, Chính trị học, Báo chí, Sư phạm lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm 

giáo dục chính trị; Hành chính, Văn hóa, Luật, Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh 

doanh, Công tác xã hội, Xã hội học, Khoa học quản lý. 

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm nói trên nộp Phiếu đăng 

dự tuyển kèm theo bản chụp Thẻ đảng viên hoặc Quyết định kết nạp Đảng và Bản xác 

nhận của Chi bộ hiện đang sinh hoạt Đảng về việc không vi phạm các tiêu chuẩn 

chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. 

2. Kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Đến 16 giờ 30 phút, 

ngày 20/01/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

(Nội dung chi tiết xem tại Thông báo số  315/TB-UBND ngày 16/12/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc được đăng tải trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, 

website Sở Nội vụ tại địa chỉ http.www.sonoivu.vinhphuc.gov.vn) 

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 

15/11/2021 và Thông báo số 288/TB-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Báo Vĩnh Phúc; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện thành phố; 

- Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Sơn 
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