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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  
 

 

 Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần tuyển 02 chuyên viên làm việc 

tại Cổng Thông tin Điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

 1. Số lượng: 02  

- 01 vị trí chuyên viên lập trình phần mềm 

- 01 vị trí chuyên viên thông tin tuyên truyền  

2. Điều kiện dự tuyển 

Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Cổng Thông tin Điện tử phải có phẩm 

chất đạo đức tốt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp 

vụ của vị trí cần tuyển và có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Là công dân có quốc tịch Việt Nam (đối với vị trí chuyên viên thông tin 

tuyên truyền yêu cầu có hộ khẩu tại Thừa Thiên Huế) 

   Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên (nhưng không quá 40 tuổi) 

c  Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn  ằng, chứng chỉ đào 

tạo theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng; 

d  Sức kh e tốt, ngoại hình khá, không có dị tật; 

đ  Giới tính: nam (đối với vị trí chuyên viên thông tin tuyên truyền) 

e) Không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

f) Có phiếu đăng ký dự tuyển. 

g) Có lý lịch rõ ràng 

h  Có văn  ằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển 

dung.  Trường hợp có văn  ằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng Giáo dục cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn  ằng. 

 i  Có đủ sức kh e để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng 

 - 01 vị trí chuyên viên lập trình phần mềm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Công nghệ thông tin. 

 - 01 vị trí chuyên viên thông tin tuyên truyền: Tốt nghiệp Đại học chuyên 

ngành Báo chí hoặc chuyên ngành ngữ văn. 

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên. 
- Tin học: tin học văn phòng, sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ công tác 

điều hành và chuyên môn nghiệp vụ. 

    - Kỹ năng:  

 + Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt. 



+ Có tinh thần hợp tác trong công việc, sẵn sàng làm việc với cường độ cao.  

4. Yêu cầu 

Vị trí  Yêu cầu Ghi chú 

Chuyên viên lập trình 

phần mềm 

Biết lập trình phần 

mềm 

Ưu tiên người có kinh 

nghiệm lập trình phần mềm, 

quản lý dự án công nghệ 

thông tin  

Chuyên viên thông tin 

tuyên truyền 

Có kỹ năng khai thác,  

phát hiện đề tài, viết và 

biên tập tin bài. 

 

 

Ưu tiên người có kinh 

nghiệm làm trong lĩnh vực  

báo chí, thành thạo các kỹ 

năng: chụp ảnh, quay và 

dựng phim 

 

5. Hồ sơ tuyển dụng gồm 

a) Đơn xin việc làm hoặc đơn xin chuyển công tác (đối với công chức, viên chức); 

     Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý; 

c) Giấy chứng nhận sức kh e của Bệnh viện quận, huyện trở lên; thời hạn 

không quá 06 tháng; 

d) Các loại văn  ằng và bảng điểm, chứng chỉ tốt nghiệp (nộp bản sao có 

chứng thực của cơ quan có thẩm quyền); 

e) Đối với công chức, viên chức xin chuyển công tác: quyết định tuyển dụng, 

bổ nhiệm ngạch, quyết định nâng lương gần nhất (bản sao); 

đ  02 ảnh 4 x 6; 

e  Bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, điện thoại liên lạc. 

6. Thời gian đăng ký và địa điểm nộp hồ sơ 

Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày thông báo đến hết ngày 15/8/2021, trong giờ 

hành chính, tại Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn 

phòng UBND tỉnh (16 Lê Lợi - Huế), điện thoại: 0234.3831107.  

Hồ sơ không trả lại kể cả không đủ điều kiện dự tuyển và không trúng tuyển. 

 

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, 

địa chỉ: www.thuathienhue.gov.vn./. 
  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP và các PCVP; 

- Báo TTH, TT TH VN tại Huế,     để 

Đài PT và TH tỉnh ;                        đưa  

- Cổng Thông tin điện tử TTH;       tin 

- Lưu: VT, TCCB.                                                    

             

    CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Trần Thị Hoài Trâm 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

    

 
 

 
   Hoàng Ngọc Khanh 
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