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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁ THƯỚC 

 

Số:           /TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bá Thước, ngày       tháng       năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao 

 và Du lịch huyện năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 14484/UBND-THKH ngày 15/10/2020 của Chủ 

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

viên chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Bá Thước.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước thông báo tuyển dụng viên 

chức Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện năm 2020 cụ thể như sau: 

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ CẦN TUYỂN 

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển. 

a) Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người. 

b) Vị trí việc làm cần tuyển: 

- Phụ trách Thông tin Truyền thông: 01 người; 

- Phụ trách Di tích, Du lịch: 01 người;  

- Phụ trách Văn hóa văn nghệ: 01 người;  

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển. 

           a) Yêu cầu chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại 

Điều 22 của Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Điều 5 của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

b) Về yêu cầu của vị trí việc làm. 

 - Đối với vị trí Thông tin Truyền thông: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp phương pháp viên hạng III (mã số V.10.06.20) theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2020 của Bộ 

Văn hóa Thể thao và Du lịch và 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: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Báo chí. 

 - Đối với vị trí Di tích, du lịch: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

phương pháp viên hạng III (mã số V.10.06.20) theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và 

Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành văn hóa cơ sở, trong đó yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt 

nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý nhà nước. 

 - Đối với vị trí Văn hóa, văn nghệ: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp phương pháp viên hạng III (mã số V.10.06.20) theo quy định tại Thông tư 
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liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở, trong đó yêu cầu về trình độ 

chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

  c) Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ, Tin học:  

 - Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương 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 hoặc có chứng chỉ 

tiếng dân tộc.  

 - 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 11/3/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông.  

 II. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ (PHIẾU) DỰ 

TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 04/12/2020, 

trong giờ hành chính. 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu chính hoặc 

nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng 

HĐND&UBND huyện. 

Địa chỉ: Tầng 1, trụ sở UBND huyện Bá Thước, phố 1, thị trấn Cành Nàng, 

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.  

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh (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). 

           III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG  

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 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 Hoá và 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 đính số 1100/2017/QĐ-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 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.  

            IV. ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN 

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 
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Chính phủ. 

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin 

thể thao và Du lịch huyện năm 2020.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể 

thao và Du lịch thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện, Ban biên tập 

website Bá Thước đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của huyện; 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo để nhân dân được biết, thực hiện và giám 

sát việc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                             
- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;                                         

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện;  

- Ban Tổ chức HU; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn trong huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Thanh Hóa; 

- Trung tâm VH, TT, TT&DL; 

- BBT website Bá Thước;                                                            

- Lưu: VT, NV (D.100b). 
 

CHỦ TỊCH 

 

                            

 

 

Võ Minh Khoa 
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