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a) Thời gian: Kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 15 tháng 

7  năm 2022. 

b) Địa điểm: Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh (Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp và thông tin liên hệ qua số điện thoại: 0277.3855598). 

c) Hình thức đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng 

ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm) trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký 

dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. 

Trường hợp đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: Thời gian nộp Phiếu 

đăng ký được tính theo ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì, kèm theo thông 

tin xác nhận đã nộp phí dự tuyển và tài khoản nhận lệ phí dự tuyển. Cụ thể: 

- Tên cơ quan: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp. 

- Số tài khoản: 3713.0.1065872.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp. 

2. Thời gian, địa điểm thi 

a) Thời gian: Dự kiến trong tháng 9 năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông 

báo sau). 

b) Địa điểm: Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, 

Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

3. Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển  

- Tài liệu ôn tập: Do Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh cung cấp. 

- Lệ phí dự tuyển: Tạm thu là 500.000 đồng/thí sinh theo Thông tư số 
92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức. 

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân 
Tỉnh năm 2022./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- UBND Tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- LĐVP Tỉnh, 

- Cổng TTĐT Tỉnh; 

- Lưu: VT, HC-QT (Đức). 
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