ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

Số: 350

/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức
hành chính thuộc UBND huyện Tam Dương năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành
chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; Văn bản số 1707/SNVCCVC ngày 15/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thi tuyển công
chức năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương thông báo số lượng chỉ tiêu,
vị trí việc làm tuyển dụng; thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
công chức hành chính năm 2021 (đối với các chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng
thuộc UBND huyện Tam Dương), như sau:
1. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng
- Số lượng công chức cần tuyển: 02 công chức.
- Vị trí công chức cần tuyển: Quản lý môi trường: 01 chỉ tiêu; Tiếp công
dân: 01 chỉ tiêu.
2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ 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 qua đường bưu chính).
- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng
Nội vụ huyện Tam Dương (địa chỉ: thị trấn Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc)
hoặc gửi qua đường bưu chính.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển; số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển
dụng và các nội dung khác của tuyển dụng công chức hành chính cấp huyện tỉnh
Vĩnh Phúc theo Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc, được đăng trên Cổng giao tiếp điện tử huyện Tam Dương tại địa chỉ
http://tamduong.vinhphuc.gov.vn.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Tam Dương (địa chỉ:
Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: 02113.611.289
(trong giờ hành chính các ngày làm việc) để được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đoàn thể huyện;
- Cổng giao tiếp điện tử huyện;
- Trung Tâm VH-TT-TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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