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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ KỸ THUẬT THANH HOÁ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
   

     Số: 207 /TB-LHH                                Thanh Hoá, ngày 24 tháng 7  năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan 

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá  
 

 

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) thông 

báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp hội năm 2020, như sau:  

1. Số lượng, vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng 

Số lượng cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, gồm các vị trí việc làm sau: Chuyên 

viên văn phòng: 01 người; Chuyên viên Ban Khoa học công nghệ - Tư vấn phản 

biện và giám định xã hội: 01 người; Chuyên viên Ban Thông tin phổ biến kiến 

thức: 01 người; Văn thư kiêm thủ quỹ: 01 người. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành 

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;  

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc 

làm cần tuyển; 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể của vị trí việc làm 

2.2.1. Về trình độ đào tạo: 

- Vị trí chuyên viên Văn phòng: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy 

định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về 

trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành: 

Hành chính, chính trị, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp. 
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- Vị trí chuyên viên Ban Khoa học công nghệ - Tư vấn phản biện và giám 

định xã hội: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên viên theo quy 

định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã 

số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn 

là tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp, 

kinh tế, kế toán, khoa học môi trường. 

- Vị trí chuyên viên Ban Thông tin phổ biến kiến thức: Đảm bảo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-

BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên 

môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-

BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-

BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học thuộc một 

trong các chuyên ngành: Báo chí, thông tin tuyên truyền, công nghệ thông tin, luật, 

kinh tế, kế toán. 

- Văn thư kiêm thủ quỹ: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư 

theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định 

chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức 

chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp 

trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư, lưu trữ; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác 

thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư. 

2.2.2 Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học: 

* Về trình độ ngoại ngữ: 

- Bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên đối với chức danh 

nghề nghiệp tương đương yêu cầu trình độ chuyên môn đại học trở lên. 

- Bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên đối với chức 

danh nghề nghiệp tương đương yêu cầu trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng. 

* Về 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 Thông 

tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

3. Đối tượng ưu tiên 

- Ưu tiên xét tuyển đối với những lao động hợp đồng lâu năm tại Liên hiệp 

hội và những người đã có kinh nghiệm công tác, có năng lực, chuyên môn, 

nghiệp vụ được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
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- Theo quy định tại Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về 

tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển 

* Người dự tuyển viên chức nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ;  

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí 

dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ 

sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;  

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thị xã, thành phố cấp 

trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;   

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu 

có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 

- 02 ảnh cỡ 4 x 6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời hạn chụp không quá 6 

tháng, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh; 

- 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên địa chỉ người nhận;  

- Bản sao chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) được cơ quan 

có thẩm quyền chứng thực. 

* Lệ phí xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính: 500.000 đồng/thí sinh. 

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/7/2020 đến 17 giờ 00 ngày 27/8/2020 

trong giờ hành chính (trừ Thứ bảy và Chủ nhật). 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thanh Hoá (Số 17, Hạc Thành, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá) - Điện thoại: 

02373 727795 – DĐ: 0904367789 

6. Thời gian xét tuyển 

Dự kiến tháng 9 năm 2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau khi hoàn tất tiếp nhận 

hồ sơ đăng ký dự tuyển). 

7. Hình thức tuyển dụng 

Thực hiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ 

Nội vụ và  Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh 
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Hoá ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

Lưu ý: Phương án tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp hội 

được niêm yết tại trụ sở Cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Website: http://tusta.org.vn)./. 
 

Nơi nhận:                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);                                           PHÓ CHỦ TỊCH   

- Sở Nội vụ (để phối hợp); 

- Thường trực LHH; 

- Lưu:VT, VP.                                                                                                    
                                                                                                      (Đã ký) 

                                                                                             

                                                                                             Nguyễn Quốc Uy 

 
                                   

http://tusta.org.vn)./

