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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng Viên chức năm 2021 

 

  

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SNV ngày 08/7/2021 của Sở Nội vụ về việc 

phê duyệt phương án tuyển dụng Viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng Viên chức năm 

2021, cụ thể như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

- Có đơn đăng ký dự tuyển. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp. 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

- Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu 

tuyển dụng. 

Lưu ý không thuộc trong các trường hợp sau: Mất năng lực hành vi dân sự 

hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 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. 

II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng 
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2. Hình thức tuyển dụng 

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo 

yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được 

tham dự vòng 2. 

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (hình thức phỏng vấn). 

Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự 

tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). 

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, 

chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo 

cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để 

thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. 

1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Sở Thông tin và Truyền thông nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ 

hành chính các ngày trong tuần, từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 11/8/2021. 

- Địa điểm: Bộ phận một cửa - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền 

thông Điện Biên hoặc gửi qua đường bưu chính. 

+ Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên;  Số điện thoại liên hệ: 02153.835.666. 

+ Lệ phí dự tuyển: Không thực hiện thu phí tuyển dụng đối với hình 

thức xét tuyển. 

2  Thời gian và địa điểm xét tuyển 

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 20/8 đến ngày 30/8/2021. 

- Địa điểm xét tuyển: Sở Thông tin và Truyền thông 

Chi tiết các nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2021 được niêm yết 

công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và 



 

Truyền thông; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền 

thông tại địa chỉ http://dic.gov.vn (mục Thông báo). 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- BBT cổng TTĐT Sở TTTT; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, VP. 
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