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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm  

Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân năm 2020 

         
 

Căn cứ Công văn số 4330/UBND-NC1 ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh  

Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân 

thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông năm 2020, như sau: 

I. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: 
 

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

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

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

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật; 

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 

d) Có lý lịch rõ ràng; 

đ) Có văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc 

làm cần tuyển dụng: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí 

việc làm;  

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

 2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) 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. Số lượng viên chức cần tuyển: 

- Số lượng: 2 chỉ tiêu: 

+ Vị trí việc làm Di sản văn hóa - Du lịch: 01 chỉ tiêu viên chức hạng III; 

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, các chuyên ngành: Lịch sử; Văn 

hóa học; Quản lý văn hóa; Du lịch; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.  

+ Vị trí việc làm Tuyên truyền, cổ động: 01 chỉ tiêu viên chức hạng III; 

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, các chuyên ngành: Báo chí và 

truyền thông; Công nghệ thông tin; Công tác xã hội. 



III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

IV. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và phí xét tuyển: 

1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/10/2020 đến ngày  

06/11/2020 (thời gian trong giờ hành chính). 

2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện 

Nghi Xuân; Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

3. Phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại 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 phí: 500.000 đồng/thí sinh. 

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn 

đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ, số điện thoại: 02393.827.667) để được hướng dẫn. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện 

và trên Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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