
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 2022 

V/v công bố nội dung, danh mục 

tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ tuyển 

dụng công chức các cơ quan Đảng, 

đoàn thể và công chức hành chính 

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 

 

        

 

      Kính gửi:  

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Các sở, ban, ngành; 

                   - UBND các huyện, thành phố. 

     

Thực hiện 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 và các Thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 

288/TB-UBND ngày 19/11/2021 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; số 315/TB-UBND ngày 16/12/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021; 

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-HĐ ngày 27/01/2022 của Chủ tịch Hội 

đồng tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt danh mục tài liệu hướng 

dẫn ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công 

chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc; 

Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng) đề nghị Ban Tổ 

chức Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thông báo 

công khai danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập vòng 1 kèm theo Quyết định số 

207/QĐ-HĐ ngày 27/01/2022  (có sao gửi đính kèm) trên Website của cơ quan, 

đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

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

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ DT (B/c); 

- Như trên; 

- Các PGĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Sơn 
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