
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 105 /TB-UBND Thường Xuân, ngày  09 tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc UBND huyện Thường Xuân 

 

 Thực hiện Công văn số 14974/UBND-THKH ngày 23/10/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân và Phương 

án số 165/PA-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Thường Xuân về 

tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường 

Xuân. 

 Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân thông báo chỉ tiêu, đối tượng, điều 

kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển cụ thể như sau: 

 1. Về số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng:  

 1.1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch. 

 - Về số lượng: 04 chỉ tiêu. 

 - Về vị trí việc làm cần tuyển: 

 + Văn hóa - Thông tin: 01 chỉ tiêu (Phương pháp viên hạng III - Mã số: 

V.10.06.20). 

 + Phát thanh viên: 01 chỉ tiêu (Phát thanh viên hạng III - Mã số: 

V.11.10.29) 

 + Kỹ thuật viên: 01 chỉ tiêu (Kỹ thuật viên hạng IV -  Mã số: V.05.02.08). 

 + Kế toán - Hành chính: 01 chỉ tiêu (Kế toán viên - Mã số: 06.031). 

 1.2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. 

 - Về số lượng: 02 chỉ tiêu. 

 - Về vị trí việc làm cần tuyển: 

 + Khuyến nông viên: 01 chỉ tiêu (Kỹ sư hạng III - Mã số: V.05.02.07). 

 + Kế toán - Hành chính: 01 chỉ tiêu (Kế toán viên - Mã số: 06.031). 

 2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: 

 2.1. Điều kiện chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; 

Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

 2.2. Yêu cầu cụ thể từng vị trí việc làm: 

 - Vị trí việc làm Văn hóa - Thông tin: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-
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BVH 

TT&DL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

văn hóa cơ sở. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học 

trở lên chuyên ngành quản lý văn hóa. 

 - Vị trí việc làm Phát thanh viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, 

chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 

29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, 

quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, yêu cầu về 

trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngữ văn, báo 

chí. 

 - Vị trí việc làm Kỹ thuật viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, 

chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-

BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ. Trong đó, yêu cầu về trình độ 

chuyên môn là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện tử, kỹ 

thuật viễn thông. 

 - Vị trí việc làm Khuyến nông viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-

BKHCN -BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ. Trong đó, yêu cầu về trình độ 

chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành lâm nghiệp, trồng trọt, 

bảo vệ thực vật, khuyến nông. 

 - Vị trí việc làm Kế toán - Hành chính: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 

11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn 

đối với ngạch công chức chuyên ngành Kế toán. Trong đó, yêu cầu về trình độ 

chuyên môn là tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán. 

  3. Về hình thức tuyển dụng: 

 Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết 

định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc Ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QD-UBND ngày 12/4/2017; Quy 

chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 
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07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

4. Nội dung xét tuyển viên chức: Theo Phương án số 165/PA-UBND 

ngày 09/11/2020 của UBND huyện Thường Xuân. 

5. Hồ sơ dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký 

dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

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

 - Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 

09/12/2020 hoặc qua dịch vụ Bưu chính. 

 - Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thường Xuân. Địa chỉ: Số 13, 

đường Cầm Bá Thước, Khu phố 2, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

 7. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

 - Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh/lần (năm trăm nghìn đồng). 

 Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung Tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Thường Xuân năm 2020. UBND Thường Xuân thông báo để các cá nhân có đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự xét tuyển./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (B/c); 

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Báo Thanh Hóa (Đưa tin); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Trung tâm VHTTTT&DL; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Thành Lương 
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