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UBND TỈNH PHÚ YÊN 

VĂN PHÒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-VP.UBND Phú Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với các vị trí tuyển 

dụng của Văn phòng UBND tỉnh 
  

  

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

Yên về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021;  

Căn cứ Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên 

năm 2021;  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo: 

1. Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với các vị trí 

tuyển dụng của Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 26/3/2021. 

2. Văn phòng UBND tỉnh trả lại hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối 

với những thí sinh đã nộp, thí sinh liên hệ Phòng Hành chính - Quản trị, Văn 

phòng UBND tỉnh Phú Yên (địa chỉ: số 07 đường Độc Lập, phường 6, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để nhận lại hồ sơ. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các thí sinh được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, HCQT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Cao Phi 
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