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THÔNG BÁO 

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thi tuyển công chức 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và 

công chức hành chính cấp tỉnh, huyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. 

Căn cứ văn bản số 1707/SNV-CCVC ngày 15/11/2021 và văn bản số 

1745/SNV-CCVC ngày 19/11/2021 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển công chức năm 

2021; Thông báo số 47/TB-SNV ngày 15/11/2021 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển 

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

Vĩnh Phúc năm 2021; Thông báo số 288/TB-UBND ngày 19/11/2021 của UBND 

tỉnh đính chính và điều chỉnh cơ cấu 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 Kế hoạch và Đầu tư thông báo địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký 

dự tuyển, hồ sơ dự tuyển công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau: 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu cơ cấu, hình thức, nội dung, 

trình tự thi tuyển công chức: Thực hiện 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. 

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  

Đối với các trường hợp đăng ký dự thi vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, Thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ qua Văn phòng Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (Điện thoại: 0211 3862480) hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí 

Phùng Thị Vân Quỳnh- Phó Chánh văn phòng (Số điện thoại: 0982 026182) 

3. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức thu phiếu dự 

tuyển: Từ ngày 15/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2021 vào giờ hành chính 

các ngày làm việc trong tuần. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử tinh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Website Sở KHĐT; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

   (BA- 10b) 
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Nguyễn Văn Độ 
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