ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

*
Số 108-TB/TU

Phan Thiết, ngày 09 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc
trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
-----Căn cứ Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối
Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017;
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần
tuyển năm 2017 như sau:
1. Chỉ tiêu cần tuyển: 120 chỉ tiêu.
2. Danh mục vị trí việc làm cần tuyển:

STT

1

2

Cơ quan, đơn
vị

Văn phòng
Tỉnh ủy

Ban Nội chính
Tỉnh ủy

Vị trí việc
làm cần tuyển

Chỉ
tiêu
cần
tuyển

Trình độ
chuyên môn cần tuyển
Trin
̀ h đô ̣

Các chuyên ngành
đào tạo

Yêu cầu về kinh nghiệm
công tác

3

Cao đẳng
trở lên

Văn thư, Hành
chính, Quản trị văn
phòng, Quản trị
kinh doanh

Có kinh nghiệm công tác
ở vị trí việc làm cần
tuyển hoặc có thời gian
công tác tại các cơ quan,
đơn vị khối Đảng, Mặt
trận, đoàn thể chính trị xã hội ít nhất 01 năm

Quản trị mạng
kiêm Tổng hợp

1

Đại học

Công nghệ thông
tin

Như trên

Văn thư - Lưu trữ
kiêm Thủ quỹ

1

Đại học

Văn thư lưu trữ
hoặc Ngữ văn

Như trên

Kế toán kiêm
Phục vụ

1

Đại học

Tài chính - Ngân
hàng

Như trên

Đại học

Kinh tế ngoại
thương, Luật kinh
tế, Luật, Hành
chính học

Như trên

Chuyên viên văn
thư kiêm tổng hợp

Chuyên viên Ban
Nội chính Tỉnh ủy

3
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4

5

6

7

8

Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy

2

Chuyên viên công
nghệ thông tin
kiêm tổng hợp

1

Đại học

Công nghệ thông
tin

Có kinh nghiệm công tác
ở vị trí việc làm cần
tuyển hoặc có thời gian
công tác tại các cơ quan,
đơn vị khối Đảng, Mặt
trận, đoàn thể chính trị xã hội ít nhất 01 năm

Chuyên viên Ban
Tuyên giáo Tỉnh
ủy

1

Đại học
trở lên

Xã hội học

Như trên

Văn thư - Lưu trữ

1

Cao đẳng
trở lên

Quản trị văn phòng
hoặc chuyên ngành
văn thư - lưu trữ

Như trên

Chuyên viên Ban
Tổ chức Tỉnh ủy

2

Đại học
trở lên

Quản trị kinh
doanh, Kế toán
hoặc các ngành
Xây dựng Đảng

Như trên

Chuyên viên Ban
Dân vận Tỉnh ủy

1

Đại học

Kinh tế hoặc Quản
trị kinh doanh

Như trên

Quản trị mạng Thống kê

1

Đại học

Công nghệ thông
tin

Như trên

Văn thư - lưu trữ

1

Đại học

Hành chính văn
phòng, Kinh tế Luật

Như trên

Chuyên viên Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh
ủy

1

Đại học

Kinh tế, Luật,
Tài chính kế toán

Như trên

Chuyên viên quản
lý mạng tin học

1

Đại học

Tin học

Như trên

Ban Tổ chức
Tỉnh ủy

Ban Dân vận
Tỉnh ủy

Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy

Hội Nông dân
tỉnh

Chuyên viên Tỉnh
đoàn

7

Đại học

Chuyên viên
Quản trị mạng –
tổng hợp

1

Đại học

Tỉnh đoàn
Thanh niên
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Sư phạm giáo dục
chính trị, Luật, Xã
hội học, Quản trị
kinh doanh, hành
chính, Ngoại ngữ
Anh, Sư phạm giáo
dục tiểu học, Khoa
học thư viện, Giáo
dục học, Kinh tế
đối ngoại, Kinh tế
tài chính ngân hàng
Kỹ thuật điện tử
viễn thông; các
ngành thuộc lĩnh
vực Công nghệ
thông tin

Như trên

Như trên
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10

11

12

13

14

Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh

Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh

Liên đoàn Lao
động tỉnh

Hội Cựu chiến
binh tỉnh

Huyện ủy Tuy
Phong

Huyện ủy Bắc
Bình

3

Chuyên viên Văn
thư, lưu trữ

1

Cao đẳng
trở lên

Quản trị Văn
phòng, Văn thư lưu trữ

Có kinh nghiệm công tác
ở vị trí việc làm cần
tuyển hoặc có thời gian
công tác tại các cơ quan,
đơn vị khối Đảng, Mặt
trận, đoàn thể chính trị xã hội ít nhất 01 năm

Kế toán

1

Đại học

Kế toán

Như trên

Chuyên viên tổng
hợp của Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh

2

Đại học

Quản trị kinh
doanh, Ngoại ngữ,
Luật, Xã hội học

Như trên

Như trên

Chuyên viên Liên
đoàn Lao động
tỉnh

6

Đại học

Công nghệ thông
tin, Xã hội học,
Luật, Kế toán,
Hành chính (phải
có Chứng chỉ
nghiệp vụ Công
đoàn)

Kế toán

1

Đại học

Kế toán

Như trên

Đại học

Lịch sử Đảng,
Công tác xã hội,
Kinh tế, Nông
nghiệp, Tài chính,
Quản lý đất đai,
Luật, Kinh tế-Luật,
Luật, Hành
chính,Văn hóa - xã
hội, Vận động quần
chúng, các ngành
Xây dựng Đảng, Xã
hội học

Như trên

Như trên

Như trên

Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, Mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

8

Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, Mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

7

Đại học

Công tác kiểm tra,
Hành chính, Kinh
tế-Luật, Luật, Công
tác tuyên giáo, Văn
hóa, Khoa học xã
hội và nhân văn, Xã
hội học, Văn hóa
dân tộc, Nông
nghiệp, các ngành
Xây dựng Đảng

Chuyên viên
Quản trị mạng
kiêm văn thư

1

Đại học

Tin học
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15

16

17

18

Huyện ủy Hàm
Thuận Bắc

4

7

Đại học

Kế toán

1

Đại học

Kế toán

Như trên

Quản trị mạng
kiêm tổng hợp

2

Đại học

Công nghệ thông
tin

Như trên

Như trên

Thành ủy Phan
Thiết
Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, Mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

8

Đại học

Luật, Xã hội học,
Hành chính, Kinh
tế, Công nghệ
thông tin, Xây
dựng, Khoa học xã
hội và nhân văn,
các ngành Xây
dựng Đảng

Quản trị mạng
kiêm tổng hợp

1

Đại học

Công nghệ thông
tin

Như trên

Chuyên viên Văn
thư kiêm tổng hợp

1

Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thông
tin, Văn thư lưu trữ

Như trên

Huyện ủy Hàm
Thuận Nam

Huyện ủy Tánh
Linh

Có kinh nghiệm công tác
Kinh tế luật, Kỹ
ở vị trí việc làm cần
thuật xây dựng, Cơ
tuyển hoặc có thời gian
khí, Quản trị kinh
doanh, Quản lý
công tác tại các cơ quan,
nhân sự, các ngành
đơn vị khối Đảng, Mặt
Xây dựng Đảng, Xã trận, đoàn thể chính trị hội học
xã hội ít nhất 01 năm

Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, Mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, Mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

9

Đại học

Chuyên viên văn
thư kiêm thủ quỹ

1

Cao đẳng
trở lên

Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, Mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

7

Đại học
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Kinh tế - Luật,
Quản trị kinh
doanh, Luật kinh tế,
Luật Thương mại,
Hóa học,Việt Nam
học, Tài chính Ngân hàng, các
ngành Xây dựng
Đảng, Xã hội học
Văn thư lưu trữ,
kế toán
Kinh tế, Tài chính,
Luật, Hành chính,
Công nghệ thông
tin, Quản trị Văn
phòng, Quản trị kinh
doanh, Kế toán, Văn
hóa xã hội, Khoa
học xã hội và nhân
văn, Kinh tế, các
ngành Xây dựng

Như trên

Như trên

Như trên
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5
Đảng, Xã hội học

Chuyên viên Văn
thư – lưu trữ

19

20

21

22

Huyện ủy Đức
Linh

Huyện ủy Phú
Quý

Thị ủy La Gi

Huyện ủy Hàm
Tân

1

Cao đẳng
trở lên

Lưu trữ, Văn thư,
Hành Chính

Có kinh nghiệm công tác
ở vị trí việc làm cần
tuyển hoặc có thời gian
công tác tại các cơ quan,
đơn vị khối Đảng, Mặt
trận, đoàn thể chính trị xã hội ít nhất 01 năm

Như trên

Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, Mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

6

Đại học

Văn hóa, Xã hội
học, Hành chính,
Triết học, Lịch sử
Đảng, Kỹ thuật môi
trường, Luật, Quản
lý công nghiệp,
Lưu trữ, các ngành
Xây dựng Đảng

Kế toán

1

Đại học

Kế toán - Tài chính,
Ngân hàng

Như trên

Kế toán

1

Đại học

Kế toán

Như trên

Quản trị mạng
kiêm tổng hợp

1

Cao đẳng
trở lên

Công nghệ thông
tin

Như trên

Như trên

Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

7

Đại học

Luật, Kinh tế, Xã
hội học, kinh tế
nông nghiệp, Công
nghệ thông tin,các
ngành Xây dựng
Đảng

Chuyên viên
Quản trị mạng
kiêm tổng hợp

1

Đại học

Công nghệ thông
tin

Như trên

Đại học

Văn hóa - xã hội,
Luật, Hành chính,
Dân tộc - tôn giáo,
Kiểm tra, Tài
chính, Kế toán Kiểm toán, Kinh tế,
Thanh vận, Xã hội
học, Môi trường,
Văn hóa, Thể dục
thể thao, các ngành
Xây dựng Đảng

Như trên

Chuyên viên tổng
hợp của các cơ
quan Đảng, Mặt
trận, đoàn thể
chính trị-xã hội
cấp huyện

4
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Đảng ủy Khối
các cơ quan tỉnh

Chuyên viên tổng
hợp của Đảng ủy
Khối các cơ quan
tỉnh

Chuyên viên văn
thư kiêm tổng hợp

24

2

1

6
Xã hội học, Công
nghệ thông tin, các
ngành Xây dựng
Đảng

Như trên

Cao đẳng
trở lên

Quản trị kinh
doanh, Văn thư Lưu trữ

Có kinh nghiệm công tác
ở vị trí việc làm cần
tuyển hoặc có thời gian
công tác tại các cơ quan,
đơn vị khối Đảng, mặt
trận, đoàn thể chính trị xã hội ít nhất 01 năm

Đại học

Quản trị kinh
doanh, Quốc tế học,
Quản lý môi
trường, Công nghệ
thông tin, các
ngành Xây dựng
Đảng, Xã hội học

Như trên

Đại học

Đảng ủy Khối
doanh nghiệp
Chuyên viên tổng
hợp của Đảng ủy
Khối doanh
nghiệp

4

3. Danh mục hồ sơ:
- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh, do người dự tuyển tự khai, có xác nhận
của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức
nơi người đó đang làm việc, học tập (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh, bản sao Sổ hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận từ 03
năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày 20/5/2017 (có chứng thực);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có
chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Phiếu lý lịch tư pháp (trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự
tuyển);
- Giấy xác nhận có thời gian, kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần
tuyển của cơ quan có thẩm quyền;
- Giấy chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng
minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);
- Hai (02) ảnh màu 3cm x 4cm (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).
- Ba (03) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và điện thoại của
người dự tuyển.
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* Đối với hồ sơ đăng ký tiếp nhận không qua thi tuyển: Thực hiện theo
Điều 35, Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bổ sung
theo danh mục hồ sơ nêu trên.

* Lưu ý:
- Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm 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 đăng ký từ 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 bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển
dụng này.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/5/2017.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ
quan, đơn vị đăng ký dự tuyển (không nhờ người nộp thay, nộp hộ).
5. Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh đăng tải công khai nội dung Thông báo này.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ
các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh
nghiệp tỉnh thông báo công khai nội dung Thông báo này và thực hiện nghiêm
túc việc sơ tuyển theo đúng quy trình, quy định và các yêu cầu nêu trên/.
Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị khối Đảng;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy,
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp;
- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Thanh Cảnh

