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  ĐOÀN ĐBQH - HĐND
   TỈNH QUẢNG NAM

VĂN PHÒNG

Số:      /TB-VP

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức

Trên cơ sở Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và số 
lượng biên chế được giao; do yêu cầu công việc, được sự thống nhất của lãnh đạo 
Đoàn ĐBQH, lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo tuyển dụng 03 công chức bằng hình thức xét 
tuyển, cụ thể như sau:

I. Vị trí tuyển dụng

Vị trí công 
chức cần 
tiếp nhận

Số lượng 
công 

chức cần 
tiếp nhận

Mô tả vị trí việc cần tiếp nhận Yêu cầu về trình 
độ chuyên môn

Chuyên 
viên Công 

nghệ - 
Thông tin 
(CN-TT)

01  Tham mưu công tác ứng dụng 
Công nghệ - thông tin; theo dõi, 
tổng hợp báo cáo kết quả ứng 
dụng Công nghệ thông tin và 
xây dựng kế hoạch ứng dụng 
CN-TT trong đơn vị; quản trị 
Trang thông tin đại biểu nhân 
dân; phối hợp vận hành, sử 
dụng phần mềm quản lý văn 
bản, hồ sơ công việc (Qoffice), 
thư công vụ; xử lý sự cố máy 
tính, mạng; đăng ký chứng thư 
số chuyên dùng và phối hợp 
cấu hình ký số lãnh đạo trên hệ 
thống Qoffice; đăng tải chương 
trình, nghị quyết các kỳ họp và 
các văn bản liên quan lên Trang 
thông tin điện tử…..

Tốt nghiệp đại học 
trở lên chuyên 
ngành Công nghệ - 
Thông tin, có kinh 
nghiệm tham mưu 
trên lĩnh vực Công 
nghệ - Thông tin và 
khả năng tổng hợp. 

Chuyên 
viên Tổng 

hợp

01 Tham mưu xây dựng chương 
trình giám sát, khảo sát của  
HĐND tỉnh; tham mưu các báo 
cáo hoạt động của HĐND tỉnh, 
Thường trực HĐND tỉnh, Văn 

Tốt nghiệp đại học 
trở lên một trong 
các chuyên ngành: 
Luật, Kinh tế hoặc 
Hành chính; có kinh 
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phòng sáu tháng, cả năm; xây 
dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc 
cử tri trước, sau các kỳ họp 
HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến 
kiến nghị của cử tri. 

nghiệm và khả năng 
tổng hợp. 

Chuyên 
viên Hành 

chính - 
Quản trị

01 Tham mưu, thực hiện các công 
tác: thi đua - khen thưởng, sáng 
kiến, cải cách hành chính, lễ tân 
- khánh tiết, kết nghĩa, quy chế 
dân chủ ở cơ sở và một số công 
việc khác thuộc phòng Hành 
chính - Tổ chức - Quản trị.

Tốt nghiệp đại học 
trở lên một trong 
các chuyên ngành: 
Quản trị nguồn nhân 
lực, Hành chính 
hoặc các chuyên 
ngành thuộc lĩnh 
vực xã hội, có kinh 
nghiệm trong công 
tác tổ chức, tổng 
hợp, quản trị văn 
phòng.

II. Điều kiện đăng ký xét tuyển
Người đủ các điều kiện sau được đăng ký xét tuyển:
- Giới tính: Nam; 
- Có quốc tịch Việt Nam;
- Là công chức hoặc viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, 

bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên. Đối với viên chức 
phải có thời gian đủ 05 năm (60 tháng) công tác trở lên (không kể thời gian tập 
sự, thử việc); 

- Độ tuổi: 
+ Đối với vị trí chuyên viên CN-TT: Từ 25 đến 35 tuổi;
+ Đối với vị trí 02, 03 (Tổng hợp, Hành chính - Quản trị): Từ 25 đến 40 tuổi;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Đơn đề nghị được tiếp nhận có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ 

quan có thẩm quyền sử dụng công chức; 
- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của người đứng 

đầu cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức (kèm phiếu đánh giá công chức 
trong 02 năm gần nhất 2019, 2020); 
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- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 
02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của 
cơ quan quản lý sử dụng công chức; 

- Bản photo có chứng thực: các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập có 
liên quan; Quyết định tuyển dụng vào công chức; các Quyết định chuyển ngạch, 
nâng ngạch…; Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền 
và Bản ghi quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH cấp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 
hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao giấy khai sinh.  
IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021        

(buổi sáng: từ 08h00 đến 11h00, buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00).        
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính -Tổ chức - Quản trị, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, số 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ (qua bà Phạm Thị 
Mỹ Yến - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị).

Lưu ý: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chỉ nhận hồ sơ xét tuyển 
đầy đủ theo quy định tại mục III của thông báo này và do người đăng ký dự tuyển 
trực tiếp đến nộp, không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký xét tuyển.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các địa 
phương, sở, ban, ngành trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để công chức, viên 
chức có nhu cầu được chuyển công tác về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh tham gia xét tuyển.

Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh;
- VP HĐND và UBND các huyện, TP thuộc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh;
- CPVP, Phòng HC-TC-QT;
- Lưu VT, TC (Yến).

CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Trình Minh Đức
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