
 

 

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh nội dung của Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh  

về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 và Thông báo số 85/TB-

UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của 

Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021. Sở Nội vụ thông báo một 

số nội dung cần triển khai thực hiện như sau: 

 1. Thông báo công khai Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/3/2021 

của UBND tỉnh Phú Yên 

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 

thông báo công khai nội dung Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/3/2021 của 

UBND tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 

33/KH-UBND ngày 25/02/2021về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 

2021và Thông báo này trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở của cơ 

quan, đơn vị từ ngày 29/3/2021. 

- Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm: 

+ Liên hệ với thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức (nếu có) 

để thông báo cho thí sinh biết về nội dung điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công 

chức và trả hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cho thí sinh. 

+ Phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Truyền thông đăng tải toàn văn Thông báo 

số 85/TB-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 

33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh.  

2. Về tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức 

- Thời gian: Trong giờ hành chính, đến hết ngày 08/4/2021. 

- Địa điểm: sở, ban, ngành; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, thí 

sinh đăng ký chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại 

cơ quan, đơn vị đó. 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ NỘI VỤ 
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3. Về việc bàn giao hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển công 

chức 

Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, các cơ quan 

đơn vị thực hiện bàn giao hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển công 

chức, gửi về Hội đồng thi tuyển công chức (qua Sở Nội vụ). 

Thời hạn: Trước ngày 12/4/2021. 

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 09/TB-SNV ngày 

26/02/2021 của Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- PNV các huyện, tx, tp; 

- Sở Tài chính, Công an tỉnh; 

- Báo Phú Yên, Đài PT-TH; 

- TT Truyền thông, VP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TCCCVC. 

 

GIÁM ĐỐC                     
 

 

 

 

 

 

Trương Ngọc Tuấn 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-29T07:46:08+0700
	Việt Nam
	Trịnh Thị Huỳnh Hân<trinhthihuynhhan@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-03-29T10:02:49+0700


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-29T10:35:17+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ<sonv@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-29T10:35:44+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ<sonv@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-29T10:35:57+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ<sonv@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




