
UBND TINH THAI NGUYEN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA V1T NAM 
SO' KHOA HQC VA CONG NGH Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

Sé:  13  /TB-KHCN Thai Nguyen,  ngày34 thang3  näm 2021 

THÔNG BAO 
rIt1yên dyng cong chü'c näm 2021 cüa So' Khoa hçc vã COng ngh 

Can cir Nghj djnh 138/2020/ND-CP ngây 27/11/2020 cüa ChInh phCi Quy 
djnh ye tuyên ding, sr diing Va quân 19 cong chirc; 

CAn cr I( hoch s 24/KH-KHCN ngAy 26/02/2021 cüa Si Khoa h9c Va 
Cong ngh tinh Thai Nguyen ye tuyCn dçing cong chirc nAm 2021; 

C.n cr Cong vAn s 534/SN V-CC VC ngày 25/3/2021 cüa S9 Ni vçi tinh 
Thai Nguyen ye vic tuyCn dung Cong chirc .tti Sâ Khoa hpc vA Cong ngh nArn 
2021. 

Sà Khoa h9c và Cong ngh tinh Thai Nguyen thông báo tuyn ding cong 
chirc nAm 2021 vAo lam vic ti S Khoa h9c và Cong ngh tinh Thai Nguyen, 
cu the nhu' sau: 

1. So Iu'qng biên chê cOng ch(rc cln tuyn ii'ng vOi tüng v trI vic lam 

TT 
Danh muc vi trI viêc lam 

So lu'çng ngtrôi 
lam viêc can tuyên 

m0'i 

Ten vi trI viêc lam 02 

1 Vj trI vic lAm To chirc nhAn sçr 01 

2 Vj trI vic lAm Quãn ! khoa h9c 01 

2. S Lu'9'ng v fri vic lAm thy'c hin vic thi tuyêu 

- Vj trI vic lAm T chüc nhân si.r 

- Vi trI viêc lam QuAn 19 khoa hoc 

3. Tiêu chuân, diêu kin däng k9 diy tuyên 

- Co quc tjch Vit Narn vA dang cu tr tti Vit Nam. 

- Tui di tuyn: Di 1 8 tui (tInh dn thi diem nhtn hO so) tr1 ten. 

- Co 19 ljch rö rAng. 

- CO di s1rc khôe d thuc hiên nhiêm vu. 

- Co Phiu dAng k' di' tuyn (theo rnu). 

Co phAm chit chInh trj, dto dirc tt; 

- Co bang Di h9c trà len. 
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- Co Chrng chi ngoti ng trmnh d tixong duong bic 2 tr& len theo quy 
djnh tti Thông tu s 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 ca B Giáo dic 
Va Dào tao, 

- Co Chirng chi tin h9c dtt chun k5' nãng sir ding cong ngh thông tin co 
ban theo quy djnh tti Thông ti.r s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cUa 
B Thông tin và Truyn thông. 

4. Thôi gian Va da dim tip nhn Phiu dng k dr tuyên 

- Thô'i gian titp nhân Phiu däng k' dir tuyên (30 ngày): Tu ngày 
05/4/202 1 den hCt ngày 05/05/2021 (trong giô hành chInh). 

- Dja dim tip nhn Phiu dàng k2  dçr tuyn: Ca nhân np trrc tip Phiu 
dàng k dci tuyên ti Van phông Thanh tra Sô cüa S Khoa h9c và Cong ngh 
tinh Thai Nguyen. Dja chi: So 513, diRing Lu'ang Ng9c Quyên, TP Thai 
Nguyen. So din thoi lien h: 09 15.972.709 (D/c Nguyen Thj Thüy Dung). 

- Ngui dãng k2 dci tuyn cong chCrc phãi khai d.y dCi các ni dung yêu c.0 
trong Phiêu däng k' di tuyên tinh den thai diem np PhiCu Va chju trách nhirn 
ye tInh chinh xác cia các ni dung kC khai trong Phiêu, 

- Mtrc 1 phi d tuyn: Thçrc hin theo quy dlnh  tii Thông tu' s 228/TT-
BTC ngày 11/11/20 16 cüa B Tài chInh quy djnh müc thu, chê d thu, np, 
quân l và s1r ding phI tuyên ding, dr thi nâng ngch, thãng hang cong chirc, 
viên chirc, cci the: 500.000 dOng (nàrn tram nghIn dông chin)/0I thi sinh; l phi 
dçr tuyên np ci1ng phiêu däng k' dci'  tuyCn. 

5. HInh thü'c, ni dung thi tuyn 

Thi tuyn cOng chirc duc thçrc hin theo 2 vèng thi, các thi sinh du thi 
phãi thi dü 2 vông và các mOn thi nhu' sau: 

1. Vông 1: Thi trc nghim, duqc thcrc hin bang hInh thirc thi t14c 
nghim trên giây. 

a) Ni dung thi trc nghirn gm 3 phèin: 

Ph.n 1: Kin thirc chung 60 cãu hói ye h thng chInh trj, to chiirc bô may 
cüa Dãng, Nhã nu'ó'c, các tO chi'c chjnh trj - x hi; quán 1 hành chInh nhâ 
nu'ó'c; cong chiirc, cong vçi; và các kiên thirc khác de dánh giá näng lc. Thii 
gian thi 60 phiit; 

Phn II: Ngoti ngtI' (tieAngAnh)  30 câu hOi. Thai gian thi 30 phit. 

Phn 111: Tin h9c 30 câu hOi theo yêu cu cCia vi trI vic lam. Thai gian thi 
30 phitt. 

b) Min phn thi ngoti ngir di vi các truô'ng hcp sau: 

- Co b&ng t& nghip chuyên ngành ngoti ngU cimg trInh d dâo to hoc 
trInh d dào tto cao ho'n so vói trInh d dâo to chuyen môn, nghip v theo 

yêu câu cüa v trI vic lam d tuyCn; 
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- Co btng tt nghip cüng trInh d dào to hoc & trInh d dào tio cao 
han so vi trInh dO dào to chuyën rnôn, nghip vçt theo yëu câu cüa vi trI vic 
lam dir tuyên do ca s giáo diic nuâc ngoài cap và dugc cong nhn ti Vit Nam 
theo quy djnh 

c) Min phn thi tin h9c di vi các tru'ng hgp có b&ng t& nghip tü 
trung cap chuyên ngành lien quan den tin h9c, cong ngh thông tin. 

d) K& qua thi vông 1 dLrc xác djnh theo s cãu trâ 1i thiing cho ttrng 
phân thi quy djnh ti Diem a, Khoân 1 miic 5, neu trâ Ri diing tr 50% sO câu höi 
trâ len cho tüng phân thi thI ngu?i dir tuyên di.xçic thi tiêp vông 2. 

2. Vông 2: Thi mon nghip vi chuyên ngành 

a) NOi  dung thi: Kirn tra kin thüc v chci truo'ng, throng 1i ccia Dãng, 
chInh sách, pháp 1ut ye ngành, linh virc tuyên diing; k5' näng thirc thi cong vii 
cüa nguOi dci' tuyên theo yeu câu cCia vj trI vic lam can tuyên. 

Ni dung thi mOn nghip vçi chuyên ngành phài can ciir vào chirc trách, 
tiêu chuân nghitp vi chuyCn mon cüa ngich cOng chü'c Va phâi phi h'p vOi yêu 
câu cCia vj trI vic lam can tuyên. Trong cling mOt  k5' thi tuyên, nêu có các vj trI 
vic lam yêu câu chuyên môn, nghip vv khác nhau thI ca quan có thâm quyên 
tuyên ding Cong chrc phâi to chirc xay dçrng các dê thi mon nghip vii chuyên 
ngành khác nhau tuong img vOi yêu câu cüa vi trI vic lam can tuyên. 

b) HInh thó'c thi: Thi phông vein. 

c) Thang diem: 100 diem. 

d) ThOi gian thi: 30 phüt (truOc khi thi phông van, thI sinh di,r thi Co 
không qua 15 phiit chuân bj). 

1(hông thcrc hin phiic khâo di vOi hInh thirc thi phOng van. 

5.1. Dcr  kin thOi gian thi tuyn: trong tháng 5 nàrn 2021 (Co thông báo 
cii the ngày thi den thI sinh tham gia thi tuyên). 

5.2. Dja diem thi tuyCn: Ti HOi  truOng Tang 2, SO Khoa hçc và Cong 
ngh (SO 513 thrOng Lirang Ngçc Quyên thành phO Thai Nguyen). 

6. Xác djnh ngu'ô'i truing tuyên 

6.1. NguO'i trng tuyn trong kS'  thi tuyn cOng chü'c phãi có dU các diu 
kiên sau: 

a) Co k& qua dim thi ti yang 2 dt tO 50 dim trO len. 

b) Co ket qua dim thi ti vông 2 cong vOi dim u'u tiên (nêu co) cao han 
lay theo thir tçr diem tO cao xuông thãp trong chi tiêu duc tuyên dung cUa tOng 
vi trI viêc lam. 

6.2. Tt'u'Ong hçp CO tO 02 ngu'Oi trO len co tong s dirn tInh theo quy djnh 
tai diem b mçic 6.1 nêu bang nhau 0 chi tiêu cuôi cing cOa vj trI vic lam can 
tuyên thl ngtrOi cO kêt qua diem thi vOng 2 cao han là nguOi trtlng tuyen; neu 



Nol ,,hân: 
- Báo Thai Nguyen (dê dang tài thông tin); 
- Trung tarn Phát trién KH&CN (dC dtng tãi 
trên Webs ite cüa SO'); 
- Uinh do SO'; 
- Luu: VT, VPTTR. 
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vn không xác djnh dixçc thI ngthi di.rng du ca quan có thm quyn tuyên dçing 
cong chirc quyêt djnh nguäi tring tuyên. 

6.3. Ngui không trt1ng tuyn trong kS'  thi tuyn cong chirc không dirge 
bão km kêt qua thi tuyên cho các kS'  thi tuyên lan sau. 

7. Ho so' Clang k' thy thi, ché CU) u'u tiên 

7.1. Ho so' Clang k diy thi: Phiêu dàng k' dir tuyên (theo rnu); 

ThI sinh khai không trung thixc s bj xóa ten trong danh sách di,r thi ho.c 
hüy bO kêt qua thi. 

7.2. Chê d uu tiên 

- Anh hing Lçrc lung vU trang, Anh hUng Lao dng, thu'cng binh, ngu'ôi 
hung chInh sách nhti thuong binh, thuo'ng binh 1oi B: Du'çic cong 7,5 diem vào 
két qua diem thi ti vông 2; 

- Ngirôi dan tc thiu s, si quan quân di, si quan cong an, quân nhân 
chuyên nghip phic vien, ngui lam cong tác c yêu chuyên ngành, h9c viên tot 
nghip dâo tto si quan dci bj, tot nghip dào to chi huy tri.thng Ban chi huy 
quân scr cap xâ ngành quAn sçr co so' dirge phong quân ham si quan dir bj dä 
däng k ngch si quan dir bi, con 1it si, con thu'crng binh, con bnh birth loti B, 
con dé cüa nguo'i hott dng kháng chiCn bj nhim chat dc hóa h9c, con Anh 
hUng Lcic  h.rçing vU trang, con Anh hUng Lao dng: Dugc cong 5 diem vào két 
qua diem thi ti vOng 2; 

- Nguo'i hoàn thành nghia vi quân sçr, nghia vii tham gia,công an nhân dan, 
di viên thanh niên xung phong: Du'gc cong 2,5 diem vào kêt qua diem thi ti 
v0ng2. 

TrirO'ng hap ngirO'i dy thi tuyn cong chrc thuc nhiêu din u'u tiCn thI chi 
dirge cong diem iru tiCn cao nhat vào kêt qua diem thi ti vOng 2. 

Trên dày là Thông báo tuyn dçing cong chtrc nàm 2021 cUa So' Khoa h9c 
và Cong ngh tinh Thai Nguyen.!. 
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CQNG HOA XA lIQI CHU NGHIA VIiT NAM 
Dc1p-Trdo-i1nh phüc 

, ngày.... tháng.... nàm ...... 

(Dan ánh 
4x6) 

PHIEU BANG KY DV TUYEN 
V1 trI di' tuyn': 

  

Don v  dr tuyn 2 : 

  

I. THÔNG TIN CA NHAN 

Hovàtên:  

Ngây, tháng, närn sinh: Narn 3  n NU o 

Dan tc:  Ton giáo:  

S CMND hoc The can cuâc cong dan: ... Ngày ctp: Nai cAp  

Ngày vào Dãng Cong san Vit Nam: Ngày chInh thirc:  

S din thoi di dng d báo tin:  Email:  

Quê quán:  

H khâu thu'ng trá:  

Ch a hin nay (d báo tin):  

TInh trng strc khoê: Chiu cao:  Can nng:  kg 

Thânh phn ban than hin nay:  

TrInh d van hoá:  

TrInh d chuyCn rnOn:  

II. TFIONG TiN C€ BÀN VE GIA D!NH 

Mi 
quan h 

Hç và 
ten 

Ngy, 
tháng, närn 

sinh 

Quê quán, ngh nghip, chfrc danh, chüc vii, co 
quan, to chüc cOng tác, hQc top, no.1 ô (trong, ngoài 
nu'O'c); thành viên các ti ch(rc chInh trj - xä hi ) 
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III. THÔNG TIN yE QUA TRINF1 DAO io 

Ngày, 
tháng, nám 

câpvän 
bIng, chtvng 

Ten 
trir?rng, 

co's&däo  
to cp 

TrInh d 
vtig, 
chü'ng chi 

So hiCu 
., cua van 
bang, 

chü'ng chi 

Chuyên 
ngành dào 

tto (ghi theo 
bang dirn) 

Ngãnh 
dão ttlo  

HInh 
thfrc 
dão 
to 

Xêp 1oi 
bang, 
chüng 

chi 

IV. THÔNG TIN yE QUA TR!NH CONG TAC (nu Co 
Tir ngày, thãng, 
nárn den ngãy, Co quan, to chfrc cong tác 

tháng, nám 

V. MIEN Till NGO3I NG, TIN HQC 

(ThI sinh thuc diçn miln thi ngoçii ngi; tin hQc cdn ghi rô i) do rni&i thi 6 rnic 
nay) 

Min thi ngoi ngü do:  

Mien thi tin h9c do:  

VI. BANG K DII Till MON NGOI NG[J 

(Thi sinh 4ca chQn và ghi râ dàng k) thi m5t trong nãm ihi' iiê'ng: Anh, Nga, 
Pháp, Dzc, Trung Quoc hoc ngogi ngü khác theo yêu cáu cza vj trI vic lam 
tgi Thong báo tuyén dyng). 

Däng k dir thi ngoi ngcr:  

VII. DO! TIXQNG IfU TIEN (nêu co) 

VII. NQI DUNG KHAC THEO YEU CAU CUA C1 QUAN CO THAM 
QUYEN TUYEN DIJNG 

Tôi xin cam doan nhting Ryi k.hai trên cüa tôi là dung sr that. Sau k.hi nhân duc 
thông báo trting tuyên tôi s hoàn thin ho so theo quy djnh. Nêu sai sir that thi 
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kt qua tuyên dung cüa tôi s bj co quan Co thâm quyn tuyên diving hiiy bO, tôi 
së chju trách nhim truóc pháp 1ut và cam kêt không däng k tham gia kS'  tuyën 
ding ké tiêp tti cci quan tuyên dçing./. 

NGtJYL VIET PHIEU 
(Ky, ghi rà hQ ten) 

Gliicl,á: 
(1) Ghi thng vj tn viçc là/n dàng lc) c41'  tuyên, 
(2) Ghi di'ingtên co quan, 16 chtc, don vj có chi lieu tuyên dung, 
(3) Ngithi viCi phiCu jIch dau X vào 6 tu'ong 'ng 6 Nam, Ni'?. 
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