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THÔNG BÁO 
Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 

của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước  

 

Căn cứ Kế hoạch số 1002/KH-VTLTNN ngày 23/11/2021 của Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 1065/TB-VTLTNN ngày 08/12/2021 của Cục Văn 

thư và Lưu trữ nhà nước về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ văn bản số 928/BNV-TCCB ngày 11/3/2022 của Bộ Nội vụ về 

việc gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021; 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo: 

1. Gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

theo Thông báo số 1065/TB-VTLTNN 

Gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 15 

ngày, kể từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 30/3/2022, buổi sáng từ 08h30 đến 

11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ Bảy 

và Chủ Nhật. 

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

a) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp: 

- Phòng Văn thư Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia III), địa chỉ: Số 34 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia I; Trung tâm Lưu trữ quốc gia III; Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu 

điện tử; Trung tâm Khoa học, kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ; Trung tâm Bảo hiểm 

tài liệu lưu trữ quốc gia. Điện thoại liên hệ: 0983655568. 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, 

địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận Phiếu đăng 

ký dự tuyển vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. Điện thoại liên hệ: 

028.38237130. 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, 

địa chỉ: Số 2 Yết Kiêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: Tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. Điện thoại liên hệ: 

026.33560790; 0988525618. 
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b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện: Phòng 

Văn thư Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III), 

địa chỉ: Số 34 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội. Điện thoại liên hệ: 0983655568. 

 3. Các nội dung khác 

 Điều kiện đăng ký dự tuyển; vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, ngành đào 

tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển; thủ tục đăng ký, địa điểm 

tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung tuyển dụng, xác định người 

trúng tuyển, thời gian thực hiện; thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức 

và lệ phí tuyển dụng viên chức xem Thông báo số 1065/TB-VTLTNN ngày 

08/12/2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc tuyển dụng viên 

chức năm 2021 (gửi kèm). 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng thông báo./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Vụ TCCB, BNV (để biết); 

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính (để p/h); 

- Văn phòng Cục (để p/h); 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục; 

- Website Cục VTLTNN; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Tùng 
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