
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Lâm Thao, ngày 19 tháng 10  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Thọ 

theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020 
 

    

Thực hiện Thông báo số 78/TB-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển 

dụng năm 2020; Văn bản số 1089/SNV-CCVC ngày 15/10/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Phú Thọ về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Thọ 

theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020.  

Để việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thuộc huyện Lâm Thao 

đảm bảo quy định theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và đảm bảo công tác phòng 

chống dịch Covid – 19. UBND huyện Lâm Thao thông báo địa điểm, hình thức 

nộp hồ sơ dự tuyển công chức tại huyện Lâm Thao như sau: 

1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

 - Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Lâm Thao (Tầng 3, trụ sở HĐND&UBND 

huyện Lâm Thao); Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ.  

- Điện thoại: 0210.3.825.762; Di động: 0915.172.133  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức: ông Vũ Hồng 

Minh– Chuyên viên phòng Nội vụ). 

(Yêu cầu việc tiếp nhận Hồ sơ phải tuân thủ nghiêm túc, triệt để các quy 

định về phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định). 

2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ 

Đúng 17h00, ngày 27/10/2021, kết thúc việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự 

tuyển công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020. 

3. Giao Phòng Nội vụ tổng hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí 

sinh, lập danh sách người đăng ký dự tuyển (theo mẫu), hồ sơ, lệ phí dự tuyển gửi 

về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian theo quy định. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và các cá nhân được biết 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng CM, ĐVSN thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài TT-TH huyện (để đưa tin trên 

Trang thông tin điện tử huyện). 

- Lưu: VT, NV (M. 18b). 

            

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Đức Thắng  
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