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          Bắc Kạn,  ngày       tháng 7 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ  

năm 2021 (Lần 02) 

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, Sở Khoa học 

và Công nghệ Bắc Kạn tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Khoa 

học Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bắc Kạn. 

1. Số  lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu. Thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

2 Yêu cầu, tiêu chuẩn điều kiện 

- Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ: có trình độ Đại học trở lên, các ngành 

hoặc chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ-điện tử. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ ngoại ngữ tương đương với trình 

độ ngoại ngữ quy định tại Công văn số 4524/UBND-NCKSTTHC ngày 21/8/2018 

của UBND tỉnh về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ; 

- Có 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 01/3/2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng 

chỉ tin học theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 

21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ 

chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. 

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

nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, 

trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:  

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 văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp 

với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng 

thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường được đảm nhiệm. 

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. 

4. Địa điểm thi: Tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn (Số 03, đường 

Trưởng Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 



2 

 

5. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 

- Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02 tháng 7   

năm 2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2021 trong giờ hành chính. 

- Địa điểm phát hành, nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học 

và Công nghệ. Địa chỉ: Số 3, Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc Kạn. 

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02093870198 hoặc 02093872922, 

xem chi tiết kế hoạch tại Website http://www.khcnbackan.gov.vn. 

 

Nơi nhận: 

Bản điện tử: 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh  

(đăng trên Website); 

- P QLCN&CN (đăng trên Website); 

Bản giấy 

- Báo Bắc Kạn (đăng tin); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền 
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