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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Kế hoạch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức
hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc thi tuyển công chức các cơ quan đảng, đoàn thể và công chức
hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021;
UBND thành phố Vĩnh Yên thông báo cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng đối với UBND thành phố Vĩnh Yên: 01 chỉ tiêu.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: Theo quy định tại Kế hoạch số
277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (đính kèm theo
Thông báo này).
3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/11/2021 đến 16 giờ
30 phút ngày 15/12/2021 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
(đối với tất cả trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính).
4. Địa điểm tiếp nhận: Tại UBND thành phố Vĩnh Yên (Phòng Nội vụ
thành phố Vĩnh Yên - Số 9A, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0211.3862.609).
Nội dung thông báo này được đăng tải trên Công thông tin điện tử của
thành phố tại địa chỉ http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn. Trong quá trình thực
hiện nếu có vướng mắc, thí sinh phản ánh về UBND thành phố (qua phòng
Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Cổng thông tin giao tiếp điện tử TP;
- Trung tâm VH-TT&TT TP;
- Lưu: VT, NV.
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