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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về tuyển dụng viên chức năm 2022, Sở Thông tin 

và Truyền thông thông báo như sau: 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện 

Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, 

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển viên chức:  

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;  

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch.  

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; 

d) Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (kể cả trường hợp đã đã có 

bằng thạc sĩ, tiến sĩ) phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm cần tuyển dụng tại biểu 

đính kèm Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

e) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, để bố trí làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

(Chi tiết về chỉ tiêu, mô tả vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ chuyên môn 

theo vị trí việc làm tại biểu đính kèm Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 

27/01/2022)  

3. Nội dung thi tuyển:  

- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung đối với 03 phần thi là 

Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ bằng hình thức thi trắc nghiệm. 

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể: 

+ Đối với các vị trí việc làm gồm: Quản trị hệ thống, Thiết kế phát triển 

phần mềm: Thi thực hành. 

+ Đối với vị trí việc làm Phóng viên: Thi viết. 
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4. Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ liên quan 

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy địnhvề tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

- Lưu ý:  

+ Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng thì phải nộp kèm 

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.  

+ Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị 

sự nghiệp của nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán 

bộ, công chức cấp xã; sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân 

dân và công an nhân dân Việt Nam thì phải có văn bản đồng ý của Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác. 

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc gửi qua đường bưu chính về Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Phúc (Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).  

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh 

Phúc (Điện thoại: 02113.846.464) hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí Đào 

Đặng Thu Huệ - Phó Chánh Văn phòng Sở (Điện thoại di động: 098-624-8666). 

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/02/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 

08/3/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trường hợp thí sinh 

nộp hồ sơ qua đường bưu chính, thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện).  

(Nội dung chi tiết xem tại Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc được đăng tải trên Cổng Thông 

tin - Giao tiếp điện tử tỉnh tại địa chỉ https://vinhphuc.gov.vn , Cổng thông tin 

điện tử của Sở tại địa chỉ http://sotttt.vinhphuc.gov.vn/). 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Báo Vĩnh Phúc; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Website Sở TTTT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hiến 

 

https://vinhphuc.gov.vn/
http://sotttt.vinhphuc.gov.vn/
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