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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 18846/UBND-THKH ngày 29/11/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và 

Công nghệ Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau:  

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu. 

2. Vị trí cần tuyển và số người làm việc cần tuyển:  

- Trung tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao KH&CN: 03 chỉ tiêu. Trong 

đó: Vị trí việc làm Thống kê, thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện 

các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường: 01 chỉ tiêu; Nghiên cứu, ứng 

dụng chuyển giao khoa học công nghệ và an toàn bức xạ: 02 chỉ tiêu;  

- Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Vị trí việc 

làm thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 01chỉ tiêu; 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

3.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:  

a) Trung tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao Khoa học và Công nghệ 

(03 chỉ tiêu): 

- Vị trí việc làm thống kê, thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường (01 chỉ tiêu): đảm bảo tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Nghiên cứu viên hạng 

III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 

02/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. 

Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành: Ngữ 

văn, Văn học Việt Nam.  

- Vị trí việc làm Nghiên cứu, Ứng dụng Chuyển giao KHCN và an toàn bức 

xạ (02 chỉ tiêu): đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của 

chức danh Kỹ sư hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-

BKHCN-BNV ngày 02/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Nội vụ quy 
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định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành, 

chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật hóa học, sinh học và có chứng chỉ hành nghề 

dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

b) Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 01 chỉ tiêu. 

Vị trí việc làm thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa: đảm bảo tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 02/10/2014 

của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu 

cầu tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành công nghệ sinh học và có chứng chỉ 

đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm; giấy chứng nhận đã tham dự 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chất lượng phân bón vi sinh; giấy chứng nhận 

đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo thử nghiệm viên xăng dầu; giấy chứng 

nhận đã tham dự và hoàn thành khóa đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản 

lý phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, đánh giá nội bộ hệ 

thống quản lý phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thí sinh nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu 

số 01 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 08/12/2021 đến ngày 08/01/2022 (trong giờ 

hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, 

17 Hạc Thành, Thành phố Thanh Hóa. 

- Điện thoại của tổ chức và cá nhân tiếp nhận hồ sơ: 

+ Điện thoại của tổ chức tiếp nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Thanh 

Hóa; Số điện thoại: 0237.3754945. 

+ Ông: Lê Sỹ Chung, Chánh văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Thanh 

Hóa; Số điện thoại: 0988.922.142. 

5. Hình thức, nội dung xét tuyển  

- Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển. 

- Nội dung tuyển dụng: Thông qua 2 vòng xét tuyển: 

+  Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người 

dự tuyển được tham dự vòng 2. 
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+ Vòng 2:   

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển. 

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

- Thời gian phỏng vấn 30 phút. 

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

6. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển. 

Thông báo này được đăng tải trên Báo Thanh Hóa và trên trang thông tin 

điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa http://skhcn.thanhhoa.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan, đơn vị 

và người dự tuyển viên chức năm 2021./. 

 Nơi nhận: 
 - Báo Thanh Hóa (để đăng tải); 

 - UBND tỉnh (để báo cáo); 

 - Sở Nội vụ; 

 - Ban biên tập Website Sở (đăng tải); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Các phòng, đơn vị (phổ biến); 

 - Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy  

 

http://skhcn.thanhhoa.gov.vn/
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