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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 12/8/2021 của
Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo,
quản lý đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy về việc thí
điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng của tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1621-QĐ/TU ngày 02/3/2000 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ
lãnh đạo và quản lý các cấp; Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 1621QĐ/TU ngày 02/3/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định
tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp; Quy
định số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số
nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy;
Căn cứ công văn số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở,
cấp phòng;
Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) xây dựng Kế hoạch số
51/KH-STTTT ngày 12/8/2021 của Sở TT&TT về việc tổ chức thi tuyển chức
danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Sở TT&TT năm 2021, nay Sở TT&TT
xin điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 51/KH-STTTT, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương
bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định định tại Thông
tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển
Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi:
Từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021.
Địa điểm nhận hồ sơ Bộ phận Văn thư Sở TT&TT (địa chỉ số 198 Bạch
Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số điện
thoại liên hệ: 02543 512228).
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* Lưu ý: Do tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và để bảo đảm an
toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thí sinh khi đến nộp hồ sơ đăng ký
dự tuyển phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19; Ngoài ra, thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến
địa chỉ trên (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản
lý Sở TT&TT năm 2021);
3. Thời gian tổ chức thi tuyển
Thi Kiến thức chung, dự kiến ngày: 18/12/2021;
Thi Trình bày Đề án, dự kiến ngày: 07/01/2021.
Thời gian thi chính thức Sở TT&TT sẽ có thông báo gửi đến các ứng cử
viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển.
Các nội dung khác tại Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 12/8/2021 của Sở
TT&TT giữ nguyên, không thay đổi.
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến toàn thể công chức, viên
chức đang công tác tại các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên toàn tỉnh biết có
nhu cầu tiếp tục đăng ký dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở TT&TT năm 2021./.
(Đính kèm 51/KH-STTTT ngày 12/8/2021 của Sở TT&TT và các mẫu hồ
sơ đăng ký dự thi tuyển có liên quan).
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c)
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Các CQHC, ĐVSN thuộc tỉnh;
- GĐ và các PGĐ sở;
- Trung tâm CNTT&TT tỉnh;
- Trang TTĐT của Sở TT&TT;
- Niêm yết tại trụ sở: Sở TT&TT;
- Lưu: VT, VP, HSTD.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

