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THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức hành chính nhà nước năm 2018
Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018
(gọi tắt Quyết định 987/QĐ-UBND).
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm
2018, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, ngành nghề, vị trí việc làm:
TT Đơn vị, phòng/ban/vị
trí việc làm

Số
lượng
cần
tuyển
01 Kế toán – Chi cục
01
Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng
02 Chuyên viên quản lý
01
chất lượng – Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng
02

Đại
học
01

01

Nhu cầu tuyển dụng
Trình độ
Ngoại ngữ
Tin học
Trình độ A2
(khung
ngoại ngữ
06 bậc) hoặc
trình độ B
hoặc tương
đương

Tin học
trình độ
cơ bản
hoặc trình
độ A hoặc
tương
đương.

Chuyên
ngành
Kế toán tài
chính
Công nghệ
thực phẩm

02

2. Hồ sơ sơ dự tuyển:
Quy định tại Điều 4 của Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 ban hành
kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh, như sau:
- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu số 1 kèm theo).
- Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 2 kèm theo) được UBND xã, phường, thị
trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao giấy khai sinh; bản sao sổ hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận.
- Bản sao các văn b ng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu c u của vị trí
dự tuyển.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu
có) theo các đối tượng nêu tại Điều 6 của Kế hoạch này và được cơ quan có thẩm
quyền chứng thực.

- Ba (03) ảnh màu 3 cm x 4 cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến
ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh vào mặt
sau ảnh).
- Bốn (04) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại của người
dự tuyển.
3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: Đến hết ngày 17/5/2018 (giờ hành chính).
- Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Bình Thuận
Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận; điện thoại: 0252. 3754027 (Gặp Anh Ngô).
4. Một số lưu ý đối với người dự tuyển:
- Người dự tuyển xem chi tiết tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số
987/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh (niêm yết công khai tại bảng
thông báo, cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ
www.skhcn.binhthuan.gov.vn và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình
Thuận, địa chỉ www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn).
- Lệ phí tham gia tuyển dụng: 300.000 đồng/hồ sơ;
- Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp, không nhờ người nộp thay.
- Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32cm, có ghi số điện thoại
và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người
dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự
tuyển.
- Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, những trường hợp chưa được cấp bản
chính các văn b ng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng này.
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các Sở, ngành, địa phương và
người có nhu c u đăng ký dự tuyển biết./.
Nơi nhận:
- Các sở ngành, địa phương;
- Đài Phát thanh và Truyền hình;
- Báo Bình Thuận;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- LĐ sở, CCVC-NLĐ thuộc sở;
- Lưu: VT
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