UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số : 446/TB-SKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Kính gửi:
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.
Căn cứ Kế hoạch số 445/KH-SKHCN ngày 14 tháng 3 năm 2021của Sở
Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, Sở Khoa
học và Công nghệ kính đề nghị quý đơn vị thông báo nội dung tuyển dụng
viên chức theo chi tiết như sau:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng
viên chức năm 2022:
I. Chỉ tiêu tuyển dụng:
1. Số lượng tuyển dụng: 02 viên chức.
2. Vị trí tuyển dụng: Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.
3. Yêu cầu tuyển dụng:
+ 01 vị trí có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý kinh tế.
+ 01 vị trí có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, ưu tiên có ngoại hình,
từng làm thuyết minh viên trong các Bảo tàng.
Yêu cầu chung:
a) Tin học: Có chứng chỉ tin học từ trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.
b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ tương đương bậc 2
khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.
II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
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2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết
định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gồm 2 bộ:
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Kế hoạch này.
2. Bản sơ yếu lí lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao giấy khai sinh.
4. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ
ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong
thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng
1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ 7h30ph, ngày 15 tháng 3 năm
2022 đến hết 17giờ, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (trong giờ hành chính).
2. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: Văn phòng Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Khu hành chính tập trung tỉnh, đường Võ Nguyên
Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Niêm yết;
- Lưu: VT, VP.

Hồ Thắng
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