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THÔNG BÁO
Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng
thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-STTTT ngày 15/6/2022 của Sở Thông tin và
Truyền thông (Sở TT&TT) về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp
phòng thuộc Sở TT&TT năm 2022; Thông báo số 30/TB-STTTT ngày
28/6/2022 của Sở TT&TT về việc điều chỉnh Kế hoạch số 30/KH-STTTT ngày
15/6/2022 của Sở TT&TT.
Sở TT&TT thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp
phòng thuộc Sở TT&TT năm 2022, như sau:
1. Vị trí thi tuyển: 02 vị trí.
- Chánh Thanh tra Sở.
- Trưởng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.
2. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển
2.1. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm,
nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không
công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.
2.2. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm,
được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức
danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh
tuyển chọn nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn với
chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở T&TT)
được tập thể cấp ủy hoặc tập thể lãnh đạo Sở TT&TT tuyển chọn đề cử và được
cấp ủy Sở TT&TT đồng ý bằng văn bản (đối với cán bộ thuộc diện các cơ quan,
đơn vị quản lý).
3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển
3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc
chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
- Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển.
- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy
đủ, được cơ quan chức năng có thẩm định, xác nhận.
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức
danh tuyển chọn yêu cầu.
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3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể
3.3.1. Về năng lực, kiến thức và hiểu biết
- Nắm được quan điểm, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng
và Nhà nước; nắm vững các phương hướng, chủ trương, chính sách của hệ thống
quản lý nghiệp vụ và các lĩnh vực liên quan; nắm được các kiến thức cơ bản về
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý và liên quan; nắm chắc
mục tiêu, đối tượng quản lý, nắm sâu các hệ thống nguyên tắc, cơ chế quản lý
nghiệp vụ lĩnh vực đó và biết những hệ thống quản lý liên quan.
- Hiểu biết cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; có kiến thức khoa
học về lãnh đạo, quản lý và nắm được nguyên tắc, quy định về công tác xây
dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác vận động quần chúng; am hiểu cơ
bản về quản lý nhà nước.
- Có khả năng điều hành tốt công việc được giao; có năng lực tham mưu, đề
xuất và đóng góp vào sự lãnh đạo chung của cơ quan trên lĩnh vực được phân
công; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác xây dựng
Đảng, công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng; có năng lực kiểm tra, sơ,
tổng kết và tổ chức nghiên cứu các chuyên đề.
3.2.2. Về trình độ
- Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp ngành, lĩnh
vực phụ trách.
- Được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của ngành, lĩnh vực công tác
được phân công.
- Lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc
tương đương trở lên.
- Quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp.
Yêu cầu khác: Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, bao gồm:
- Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức trung ương có dán ảnh
đóng đấu giáp lai) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận tại thời điểm đăng
ký dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn
được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm
đăng ký dự tuyển;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia
dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;
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- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân
của người tham gia dự tuyển và gia đình.
- Bản photo quyết định tuyển dụng; Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần
nhất; quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 (nếu có);
- Phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, kèm theo 01 ảnh (4 x 6).
Ngoài ra có Báo cáo về tình hình chính trị hiện nay của bản thân được cấp
ủy xác nhận.
Chú ý: Tất cả hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự.
5. Thời gian nhận hồ sơ
Kể từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022 (15 ngày làm việc).
6. Địa điểm nhận hồ sơ
Văn phòng Sở TT&TT, địa chỉ số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT, số điện thoại liên hệ: 0254 3512 228 (nộp
trực tiếp cho bà Nguyễn Thị Kim Nam, Chuyên viên Văn phòng Sở).
Ngoài ra, thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ:
Sở TT&TT (theo địa chỉ nêu trên bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức
danh lãnh đạo quản lý cấp phòng Sở TT&TT năm 2022).
7. Thời gian tổ chức thi tuyển:
- Thi viết kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 8/2022.
- Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng 9/2022.
Thời gian thi chính thức Sở TT&TT sẽ có thông báo gửi đến thí sinh đủ
điều kiện tham gia dự tuyển.
Sở TT&TT thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp
phòng thuộc Sở TT&TT năm 2022 đến toàn thể công chức, viên chức đang công
tác tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, tham gia đăng ký dự
tuyển./.
(Đính kèm Thông báo này gồm: Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển và Phụ lục điều
kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển).
Nơi nhận:
- UBND tỉnh BR-VT (b/c);
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Các cơ quan hành chính và
đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo BR-VT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VH&TT các H, TX, TP;
- Các phòng chuyên môn, ĐVSN thuộc Sở;
- Đăng Trang TTĐT STTTT;
- Niêm yết tại Sở và website Sở;
- Lưu: VT, VP, HSTT.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn
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PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH THI TUYỂN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
CẤP PHÒNG THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022
(Đính kèm Thông báo số 31 /TB-STTTT ngày 01/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)
TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
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học
trở lên

Luật;
Công nghệ
thông tin;
Bưu chính,
Viễn thông,
Báo chí
hoặc ngành,
chuyên ngành
khác phù hợp
với lĩnh vực
công tác đảm
nhiệm

Trung
cấp lý
luận
chính
trị hoặc
tương
đương
trở lên

Đại
học
trở lên

Báo chí;
Ngữ văn
hoặc ngành,
chuyên ngành
khác phù hợp
với lĩnh vực
công tác đảm
nhiệm

Trung
cấp lý
luận
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nhà
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Chuyên
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lên

Chứng chỉ tin học đạt
chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT cơ bản
theo quy định tại
Thông tư số
03/2014/TT-BTTTT
ngày 11/3/2017 của
Bộ Thông tin truyền
thông hoặc tương
đương

Chứng chỉ ngoại ngữ với trình
độ tương đương bậc 2 trở lên
theo khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam quy định tại Thông
tư số 01/2014/TT-BGDĐT
ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo hoặc tương
đương
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dụng CNTT cơ bản
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Thông tư số
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ngày 11/3/2017 của
Bộ Thông tin truyền
thông hoặc tương
đương

Chứng chỉ ngoại ngữ với trình
độ tương đương bậc 2 trở lên
theo khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam quy định tại Thông
tư số 01/2014/TT-BGDĐT
ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo
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tương đương
trở lên

Bảo
đảm
tiêu
chuẩn
chính
trị

Bảo đảm độ
tuổi bổ
nhiệm phải
đủ tuổi
công tác
trọn một
nhiệm kỳ

Có 05
năm trở
lên làm
công tác
trong
ngành,
lĩnh vực
liên quan

Ghi
chú

