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THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển viên chức năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-TTTTĐT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Trung 
tâm Thông tin điện tử về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử 

Bến Tre năm 2022 và Công văn số 731/VPUBND-HCTC ngày 08 tháng 6 năm 
2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức 

của Trung tâm Thông tin điện tử năm 2022. 

Trung tâm Thông tin điện tử trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Thông tin điện tử, 
cụ thể như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức 

- Tổng số lượng cần tuyển: 04 người. 

- Vị trí cần tuyển, cụ thể: 

+ Vị trí việc làm “Phóng viên”: 02 người.  

+ Vị trí việc làm “Quản trị viên hệ thống”: 02 người. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn  

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành 

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

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;  

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;  

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;  

- Có Lý lịch rõ ràng;  

- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; 

(Kèm theo bảng tổng hợp nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng viên chức năm 

2022)  

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.  

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:  

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

- 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. 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển  

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định. 

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng 
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- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển  

- Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-

CP và hướng dẫn tại Thông tư 06/2020/TT-BNV, việc phỏng vấn xét tuyển viên 
chức gồm 2 vòng như sau: 

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu 
cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự 

vòng 2.  

+ Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.  

- Hình thức thi: Phỏng vấn.  

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 14/7/2022 (không 
nhận hồ sơ trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật) 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính (Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, 
chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Thông tin điện tử, Văn phòng UBND 

tỉnh (số 07 Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). 

Lưu ý: 

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. 

- Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ. Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.  

- Phiếu đăng ký dự tuyển đăng tại Trang thông tin điện tử của Trung tâm 
Thông tin điện tử Bến Tre (www.eicbentre.vn) 

- Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập. Khi Hội đồng xét tuyển thông 
báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 sẽ thông báo cụ thể thời 

gian, kiến thức cần có đối với vị trí cần tuyển dụng và địa điểm tổ chức phỏng vấn 
cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển. 

Thông báo này được thông báo tóm tắt trên Báo Đồng Khởi (kèm thông báo 
tóm tắt), niêm yết công khai tại Trung tâm Thông tin điện tử và đăng tải trên Cổng 
Thông tin điện tử của UBND tỉnh (www.bentre.gov.vn), Trang thông tin điện tử 

của Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre (www.eicbentre.vn).  

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Biên tập - Quản trị, Trung tâm Thông tin điện 

tử theo số điện thoại: 02753.827.529./. 
  

 Nơi nhận:    
- Chánh VP UBND tỉnh (để b/c); 
- Phòng HCTC - VP UBND tỉnh (để theo dõi); 
- Ban Giám đốc; 
- Phòng KT (đăng Cổng/Trang TTĐT); 
- Phòng BT-QT (niêm yết thông báo; lưu h/s); 
- Lưu: VT, Luyen.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Công Minh 
 

 

http://www.eicbentre.vn/
http://www.bentre.gov.vn/
http://www.eicbentre.vn/
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