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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Bình Thuận, ngày

19 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức vào làm việc trong
cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận
----Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Bình Thuận “về 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 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo tuyển dụng cụ thể như sau:
1. Số lượng, vị trí cần tuyển: 05 vị trí (có phục lục chuyên ngành tuyển
dụng kèm theo)
- Chuyên viên tham mưu lĩnh vực công tác xây dựng Đoàn và công tác
kiểm tra giám sát Đoàn: 02
- Chuyên viên tham mưu công tác Đoàn – Đội, phong trào thanh thiếu nhi
trong trường học: 02
- Chuyên viên tham mưu các hoạt động phong trào Đoàn – Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam: 01
2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:
- Có một quốc tịch và quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
- Có độ tuổi từ 22 -25 tuổi.
- Có đơn dự tuyển
- Có lý lịch rõ ràng
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
- Có kỹ năng và hiểu biết về công tác Đoàn-Hội- Đội.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (mẫu số 01)
- Bản sơ yếu lý lịch (mẫu số 02), có dán ảnh, do người dự tuyển tự khai, có
xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập trong thời hạn
30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao giấy khai sinh; bản sao sổ hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận.

- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển.
- Phiếu lý lịch tư pháp.
- 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).
- 03 ảnh màu 3x4 cm (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)
- 04 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại của người dự
tuyển.
Lưu ý:
+ Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng 24 x32cm, 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 sơ 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 thi tuyển dụng này.
4. Lệ phí dự tuyển: do Hội đồng tuyển dụng Quyết định theo quy định tại
Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng
hạng công chức, viên chức.
5. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
Người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Tỉnh đoàn Bình Thuận (Đại lộ
Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận).
Lưu ý: không nhờ người nộp thay, nộp hộ.
6. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/9 đến 05/10/2018
Mọi chi tiết liên hệ Lê Thị Minh Hằng – chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra
Tỉnh đoàn – ĐT: 0252.6556681

Nơi nhận:
- TT Tỉnh đoàn;
- VP, các ban TĐ;
- Nhà thiếu nhi, TTSHDN tỉnh;
- Lưu VP, TCKT.
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DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN NĂM 2018
(Kèm theo Thông báo số: 92 -TB/TĐTN-TCKT ngày 19 /9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)

----Trình độ chuyên môn cần tuyển

TT

Vị trí việc làm cần tuyển

1

2

Chuyên viên tham mưu lĩnh vực
1. công tác xây dựng đoàn và công
tác kiểm tra giám sát đoàn
Chuyên viên tham mưu công tác
2.
đoàn – đội, phong trào thanh
thiếu nhi trong trường học
Chuyên viên tham mưu các hoạt
3.
động phong trào Đoàn – Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chỉ
Trình
tiêu
độ
cần chuyên
tuyển
môn
dụng nghiệp
vụ
3
4

02

Các Chuyên ngành cần tuyển

5
Khối ngành Báo chí, Văn hóa quần chúng, Báo chí và
Truyền thông, Lịch sử Việt Nam, Việt Nam học, Đông
phương học, Văn hóa, Ngữ văn, Công nghệ thông tin,
Đại học
Luật, Công tác tuyên giáo, Luật, Xã hội học, Vận động
quần chúng, Nhân học, Xây dựng Đảng và chính
quyền Nhà nước, Hành chính học
Khối ngành Tâm lý học, Tâm lý giáo dục, Văn hóa
quần chúng, Lịch sử Việt Nam

02

Đại học

01

Khối ngành kinh tế Nông lâm, Kỹ thuật Nông nghiệp,
kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật môi trường, Chăn
Đại học
nuôi, Nông học, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển
nông thôn, Luật Kinh tế

Yêu cầu,
tiêu chuẩn
khác của vị
trí cần
tuyển

Ghi
chú
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Độ tuổi: từ
22- 25 tuổi

