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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:         /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Linh, ngày       tháng 11 năm 2021                                           

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức của Đài phát thanh, Đội quản lý trật tự đô thị, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ 
thành phố Chí Linh năm 2021

                                                               

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 
hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 
công chức, viên chức, lao động hợp đồng 68/2020/NĐ-CP trong các cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức 
danh, chức vụ tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý;

Căn cứ Thông báo số 1123/TB-SNV ngày 17/11/2021 của Sở Nội vụ Hải 
Dương về việc xét tuyển viên chức của Đài phát thanh, Đội quản lý trật tự đô thị, 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ thành phố Chí Linh năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Chí Linh về tổ chức tuyển dụng viên chức của Đài phát thanh, Đội 
quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ thành 
phố Chí Linh năm 2021,

Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh Thông báo tuyển dụng viên chức 
của Đài phát thanh, Đội quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và 
Hội Chữ thập đỏ thành phố Chí Linh năm 2021, như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
Người đăng ký dự tuyển viên chức của Đài phát thanh, Đội quản lý trật tự 

đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ thành phố Chí Linh 
phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký 
dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
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2.1. Đài phát thanh thành phố
Vị trí việc làm cần tuyển: Phát thanh viên
Trình độ chuyên môn cần tuyển: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Chính 

trị học; có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí Truyền thông.
2.2. Đội quản lý trật tự đô thị thành phố 
Vị trí việc làm cần tuyển: Kiểm tra, xử lý về trật tự an toàn giao thông
Trình độ chuyên môn cần tuyển: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Luật.
2.3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố
Vị trí việc làm cần tuyển: Hành chính tổng hợp
Trình độ chuyên môn cần tuyển: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc 

chuyên ngành Kế toán.
2.4. Hội chữ thập đỏ thành phố
Vị trí việc làm cần tuyển: Công tác chuyên môn của Hội
Trình độ chuyên môn cần tuyển: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Công 

tác xã hội.
II. Số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu vị trí việc làm cần tuyển
1. Đài phát thanh thành phố
Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 người, cụ thể:
- Vị trí việc làm Phát thanh viên: 01 người.
2. Đội quản lý trật tự đô thị thành phố 
Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 người, cụ thể:
- Vị trí việc làm Kiểm tra, xử lý về trật tự an toàn giao thông: 01 người
3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố
Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 người, cụ thể:
- Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp: 01 người
4. Hội Chữ thập đỏ thành phố.
Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 người, cụ thể:
- Vị trí việc làm Công tác chuyên môn của Hội: 01 người.
III. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển viên chức của Đài phát thanh, Đội quản lý trật tự 

đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ thành phố Chí Linh 
năm 2021 nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) tại phòng Nội vụ thành phố Chí Linh hoặc 
gửi theo đường Bưu chính.
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2. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 7 giờ 30 phút ngày 
25/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/12/2021 (trong giờ hành chính các ngày 
làm việc).

3. Số điện thoại Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 0912.815.233
 IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng
1. Nội dung và hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức của Đài phát thanh, Đội quản lý trật tự đô thị, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ thành phố Chí Linh năm 2021 
được thực hiện theo hình thức xét tuyển, qua 2 vòng:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo 
yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định thì 
người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
+ Hình thức thi: Phỏng vấn.
+ Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự 

thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 
+ Thang điểm 100 điểm. 
2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo 

Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
V. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
1. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1)
Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu 

chuẩn của người dự tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
được dự Vòng 2 để báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức của các đơn vị. 

Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/12/2021;
2. Thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2)
- Thời gian thi phỏng vấn: Sáng ngày 04/01/2022 (Thứ ba).
- Địa điểm thi: Tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Địa điểm cụ thể 

Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển).
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức của Đài phát thanh, Đội quản 

lý trật tự đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ thành phố 
Chí Linh. Thông báo này được đăng trên báo Hải Dương; Cổng thông tin điện tử 
của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh (http://chilinh.haiduong.gov.vn); niêm 
yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh 

http://chilinh.haiduong.gov.vn
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(Phòng Nội vụ) và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. Các ý kiến phản ánh, thắc 
mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ thành phố Chí Linh theo số điện 
thoại 0912.815.233 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và 
hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ Hải Dương;
- Thường trực Thành ủy;
- TT HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ban Giám sát; 
- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
- Báo Hải Dương, Đài phát thanh thành phố;
- Lưu: VT, NV.                                                                            

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên
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