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Pht Yen, ngày'fC tháng 7 nám 2021 

THÔNG BAO 
- SA f A A T3m hoan viçc xet tuyen vien chu'c Trung tam Truyen thong 

thuc Van phông UBND tinh nàm 2021 

Van phOng UBND tinh dang trin khai thirc hin vic xét tuyn viên chtirc 
Trung tam Truyn thông nãm 2021 theo K hoach  s 346/KH-VPUBND ngày 
09/6/2021 và Thông báo s 347/TB-VPUBND ngày 09/6/2021 cüa Van phông 
UBND tinh. 

Hin tai  dã thc hin vic xét tuyn Vông 1 kim tra diu kin, tiêu chu.n 
cüa ngu&i dir tuyn. Theo k hoach vic t chtirc xét tuyn Vông 2 d kiêm tra ye 
kin thirc, k näng cUa nguài dir tuyn theo yeu cu cüa vi trI vic lam b.ng hInh 
thüc phông vn së do Sâ Thông tin và Truyn thông Phii Yen t chüc. 

Tuy nhiên, do tInh hinh djch bnh Covid-19 trên da bàn tinh hin dang 
din bin rt phüc tap,  ngày 14/7/202 1 Si Thông tin và Truyn thông ban hành 
Thông báo s 86/TB-STTTT v vic tam  hoãn vic thrc hin xét tuyên viên 
chüc dn khi có thông báo mii. 

Nay Van phông UBND tinh thông báo tam  hoãn vic t chirc xét tuyn 
Vông 2 dn khi S Thông tin và Truyn thông có thông báo mi tip tiic thirc 
hin vic xét tuyn viên chi'rc. 

Van phông UBND tinh thông báo dn các thi sinh duçic bit./. 

No'i nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
-SâNôi vu (b/c); 
- Sâ TT&TT (dé biêt); 
- Cong TTDT tinh; 
- Niêm yet tai tri s& CG .quan; 
- Ltru: VT, TTTT, HCQT. 
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