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  Bình Thuận, ngày 19 tháng 4 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v tuyển dụng công chức năm 2021 

 

 

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tổng hợp kiêm Quản trị mạng 

2. Số Lượng: 01 người. 

3. Điều kiện:  

- Giới tính: Nữ  

- Độ tuổi: Từ 24 - 40 tuổi. 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ sức khỏe, phẩm chất chính 

trị, đạo đức và năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ thông tin, Đại học các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn thì phải có bằng Trung cấp Công nghệ thông tin trở lên; 

- Ưu tiên tuyển những ứng cử viên có kinh nghiệm. 

4. Hồ sơ gồm:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Sơ yếu lý lịch (dán hình và xác nhận của địa phương); 

- Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu (có công chứng); 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng (có công chứng); 

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 3 tháng); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- 04 phong bì ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận (thí sinh) và 03 tấm 

hình màu (3x4); 

- Lệ phí dự thi tuyển công chức: 400.000đ/thí sinh. 

6. Mức lương: Thỏa thuận theo quy định. 

- Không trả lại hồ sơ khi không đạt yêu cầu. 

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Ban Xây dựng Hội, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận từ 

ngày 18/4/2021 đến hết ngày 12/5/2021 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.  

- Địa chỉ: Số 423 Trần Hưng Đạo, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

(Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Xây dựng Hội, Số điện thoại: 0252.3827.716) 
 

Nơi nhận:         TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực Hội LHPN tỉnh;        CHỦ TỊCH 

- Ban Xây dựng Hội (đ/c Thanh).  

- Lưu: VT.                  

 
                           Lê Thị Hải Yến 
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