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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022  

về tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022, Thông báo số 157/TB-

STTTT ngày 27/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về tuyển 

dụng viên chức năm 2022 và Công văn số 250/SNV-CCVC ngày 02/3/2022 của Sở 

Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và 

Truyền thông thông báo điều chỉnh, bổ sung thay đổi một số nội dung tại Kế hoạch 

nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Bổ sung ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý cho vị trí việc làm tuyển 

dụng “Thiết kế phát triển phần mềm” tại mục 2 Phụ lục Kế hoạch số 07/KH-

STTTT ngày 27/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông như sau: 

Yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, An toàn 
thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật máy tính, Tin 

học, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Truyền 

thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Tin học ứng dụng, Toán tin, Điện tử 
tin học, Quản lý Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Điện tử - Viễn 
thông, Sư phạm Tin học. 

2. Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và điều chỉnh các 

bước tiến hành tại Mục VII Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022 và Mục 

6 Thông báo số 157/TB-STTTT ngày 27/01/2022. Cụ thể như sau: 

"1. Tiếp tục nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/02/2022 đến 16 
giờ 30 phút ngày 31/3/2022 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).  

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban 
Giám sát kỳ thi: Chậm nhất ngày 05/4/2022. 

3. Thông báo danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1: Từ ngày 06/4/2022. 

4. Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ 
điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, 

Cổng thông tin điện tử của Sở, niêm yết công khai tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền 
thông và gửi trực tiếp thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 1 theo địa chỉ đã 
đăng ký: Từ ngày 07/4/2022. 

5. Tổ chức thi Vòng 1: Từ ngày 16/4/2022 đến ngày 17/4/2022 (Thứ bảy, chủ nhật). 
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6. Tổ chức chấm thi, công bố kết quả Vòng 1 tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền 

thông, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở: Chậm nhất 

ngày 21/4/2022. 

7. Nhận đơn phúc khảo Vòng 1: Từ ngày 21/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 
06/5/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Văn phòng Sở Thông 

tin và Truyền thông.   

8. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1: Chậm nhất 
ngày 10/5/2022. 

9. Triệu tập thí sinh dự thi và thông báo nội dung ôn thi Vòng 2: Đăng thông 
báo trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, niêm 

yết công khai tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông và gửi trực tiếp thông báo triệu 

tập cho thí sinh: Từ ngày 10/5/2022. 

10. Tổ chức thi Vòng 2: Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 22/5/2022 (Thứ bảy, chủ nhật).  

11. Tổ chức chấm thi, công bố kết quả thi Vòng 2: Chậm nhất ngày 26/5/2022. 

12. Nhận đơn phúc khảo Vòng 2 (không thực hiện việc phúc khảo đối với kết 
quả thi vòng 2 bằng hình thức thực hành): Từ ngày 26/5/2022 đến 17 giờ 00 phút 
ngày 09/6/2022 tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. 

13. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo Vòng 2: Chậm nhất 
ngày 14/6/2022. 

14. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển; thu hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày 

28/6/2022 đến ngày 26/6/2022. 

15. Trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển: Từ ngày 22/6/2022.  

16. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định tuyển dụng và ký hợp 

đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển: Từ ngày 28/6/2022". 

3. Văn phòng Sở: Thực hiện công khai nội dung Thông báo này và tiếp tục tổ 

chức tiếp nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đến 16 giờ 30 phút ngày 

31/3/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

4. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh: Thực hiện công khai nội dung Thông 

báo này trên Cổng Thông tin và Giao tiếp tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

5. Thông báo này là văn bản bổ sung cấu thành của Kế hoạch số 07/KH-STTTT 

ngày 27/01/2022 và Thông báo số 157/TB-STTTT ngày 27/01/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức năm 2022. Yêu cầu các phòng, 

đơn vị triển khai thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Báo Vĩnh Phúc; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hiến 
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