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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-SCT 
  

  

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức  

vào làm việc tại sở Công Thương năm 2021        

 

Căn cứ Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức 

hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, Sở Công Thương tỉnh 

Vĩnh Phúc thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức vào 

làm việc tại sở Công Thương năm 2021 như sau:  

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện 

Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, 

nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công 

chức:  

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

b) Đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;  

d) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo (kể cả trường hợp đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ) theo yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển dụng tại biểu đính kèm Kế hoạch số 277/KH-UBND; 

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.  

2. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng  

Sở Công Thương: 01 chỉ tiêu Quản lý Công nghiệp. 

 (Chi tiết về chỉ tiêu, mô tả vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ chuyên môn 

theo vị trí việc làm tại biểu đính kèm Kế hoạch số 277/KH-UBND)  

3. Nội dung thi tuyển: Vòng 1 thi kiểm tra, năng lực chung đối với 03 

phần thi là: Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ bằng hình thức thi trắc 

nghiệm. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết.  

4. Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ có liên quan 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức). 

- Lưu ý:  



2 

 

+ Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng thì phải nộp kèm 

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực. 

+ Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị 

sự nghiệp của nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán 

bộ, công chức cấp xã; sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân 

dân và công an nhân dân Việt Nam thì phải có văn bản đồng ý của Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác.   

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Sở Công Thương 

Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 16, đường Lý  Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).  

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc (Điện 

thoại: 02113.862.477) hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí Dương Đức Long 

-Chuyên Văn phòng Sở (điện thoại: 0966.168.670).  

6. Thời gian nhận hồ sơ 

Từ ngày 15/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/12/2021 vào giờ hành 

chính các ngày làm việc trong tuần (đối với tất cả các trường hợp nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua đường bưu chính).  

(Nội dung chi tiết xem tại Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được đăng tải trên Cổng Thông tin-Giao 

tiếp điện tử tỉnh, website Sở Công Thương tại địa chỉ 

http://soct.vinhphuc.gov.vn).  

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (p/h); 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Website Sở Công Thương;  

- Lưu: VT, VP. 

    GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

    Trần Quốc Huy 
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