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Căn cứ Quyết định s 51/QĐ-SVHTTDL ngày 26/02/2018 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Đồng Tháp về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên
chức và s lượng hợp đồng theo Nghị định s 68/2000/NĐ-CP năm 2018;
Căn cứ Kế hoạch s 114/KH-SVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Đồng Tháp về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Đồng Tháp năm 2017;
Căn cứ Thông báo s 14/TB-SVHTTDL ngày 02/3/2018 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du Lịch tỉnh Đồng Tháp về việc th ng nhất chủ trương cho tuyển
dụng viên chức thuộc Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp;
* Bả tà g tỉ Đồ g
á xi t ô g bá tuyể dụ g viê c ức ư
sau:
- Một (01) viên chức làm công tác nghiệp vụ Bảo tồn bảo tàng, t t nghiệp
Đại học chuyên ngành Di sản văn hóa.
1. Điều kiệ :
Người đăng ký dự tuyển vào viên chức Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp phải có đủ
tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí,
chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, mục I,
Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị.
1.1. Điều kiện chung:
- Có qu c tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- T đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch chính trị r ràng và phẩm chất chính trị
đạo đức t t;
- Có đơn đăng ký dự tuyển và có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;
- Có văn bằng t t nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và
chuyên ngành đăng ký dự tuyển; Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
của ngạch dự tuyển;
- Không thuộc các đ i tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn
chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp
hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý
hành chính đưa vào cơ sở chửa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
1.2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện,
tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:
- Ngạch Di sản viên hạng III (mã s V.10.05.17)
+ T t nghiệp Đại học chuyên ngành Di sản văn hóa, Bảo tàng học;
+ Biết một ngoại ngữ trình độ B trở lên;
+ Trình độ Tin học Văn phòng.
* Ưu tiên xét tuyển đ i với các trường hợp có kinh nghiệm công tác phù
hợp với vị trí đăng ký dự tuyển t đủ 12 tháng trở lên.
2. ủ tục ồ sơ d tuyể :
- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành theo thông tư số
15/2012/TT- BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ nội vụ;
- 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 còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều
kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
- Giấy chứng nhận thuộc đ i tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu
có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao hộ khẩu thường trú;
- Thông tin liên lạc
Riêng đ i với các đ i tượng thuộc diện xét tuyển đặc cách theo quy định tại
Khoản 1, Điều 14, Nghị định s 29/2012/NĐ-CP ngoài các thủ tục hồ sơ nêu trên
kèm theo bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về
phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá
trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
- Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33 cm (có ghi r địa chỉ, s điện
thoại liên lạc).
3. Lệ í xét tuyể :
- Thực hiện theo Thông tư liên tịch s 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày
20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức,
viên chức.
4. Nguyê tắc, i du g xét tuyể , t ời gia , địa điểm
ồ sơ.
4.1. Nguyê tắc xét tuyể :

- Chỉ xét tuyển đủ s lượng chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được
quy định;
- Xét tuyển được đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan,
đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị.
4.2. N i du g xét tuyể :
- Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến vị trí cần tuyển dụng;
- Hình thức phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch: do Hội đồng tuyển dụng viên
chức thuộc Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp quy định cụ thể.
4.3. ời gia , địa điểm:
* ời gia
ồ sơ: T ngày 05/3/2018 đến ngày 25/03/2018.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, s 226,
Nguyễn Thái Học, phường 4, thành ph Cao Lãnh. Điện thoại: 067.3851342 –
3874983 (trực tiếp gặp bà Nguyễn Thanh Tuyền). Nhận hồ sơ trong giờ hành
chính trừ thứ Bảy và Chủ nhật.
Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp xin thông báo đến mọi công dân biết và gửi hồ sơ
tham gia dự xét tuyển./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL.ĐT (để b/c);
- Trang Website BT;
- Lưu: VT, (NTT).03b
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Họ và tên: ............................................... Nam, nữ: ..........................................
Ngày sinh: .......................................................................................................
Quê quán: ........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ...............................................................................................
Điện thoại liên lạc:.................................. Dân tộc: ...........................................
Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ..................................................................
Đ i tượng ưu tiên (nếu có): (1) .........................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của ...................
..........................................(2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển
(hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm.................................. ( 3). Vì vậy, tôi
làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan
có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật và bản sao hộ khẩu thường trú;
2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: (4)
3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
4. 02 phong bì ghi r địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6….
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì kết
quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Kính đơn
(Ký và ghi r họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi r đ i tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng viên chức;
(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;
(4) Ghi r tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký
dự tuyển.

