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THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển viên chức làm việc tại
Trung tâm
và ruyền thông ần hơ
Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ có
nhu cầu tuyển dụng 01 (một) chuyên viên làm việc tại phòng Ứng dụng Công
nghệ thông tin, Trung tâm xin thông báo cụ thể như sau:
1. Đối tượng xét tuyển:
Người đăng ký dự tuyển (ứng viên) là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở
lên, đã tốt nghiệp từ Trung cấp hoặc tương đương trở lên trong và ngoài nước,
có đủ trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển
dụng.
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm, có kinh nghiệm trong việc lập
trình, quản trị, bảo trì các ứng dụng dùng chung cho các cơ quan nhà nước như: hệ
thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
2. Điều kiện đăng ký dự xét tuyển:
Ứng viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ,
năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các
điều kiện đăng ký dự xét tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.
3.

ồ sơ đăng ký dự tuyển:

Ứng viên tuyển phải nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 2, Thông tư
số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
01. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
02. Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh.
03. 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.
04. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm), 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.
05. Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).
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06. 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.
4. hời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
a) Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 03/5/2017 đến 22/5/2017.
b) Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:
Tại Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ; số: 29 đường Cách mạng
tháng 8, Phường Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Email:
ctict@cantho.gov.vn
5. hỉ tiêu và hình thức tuyển dụng:
Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 01 chỉ tiêu.
Hình thức xét tuyển: xét tuyển cạnh tranh.
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 được đăng trên địa chỉ:
www.ctict.cantho.gov.vn và được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm
CNTT và Truyền thông Cần Thơ./.
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- Phòng HC-TH;
- Lưu: VT.
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