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  THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 3120/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều dưỡng và 

Phục hồi chức năng; 

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ tài nguyên và Môi trường thông báo Kế hoạch 

tuyển dụng viên chức năm 2022 với nội dung như sau: 

1. Tiêu chu n   i u  i n  ăng   ý dự tuyển 

Thí sinh đăng k   dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo 

yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã 

hội, tín ngư ng, tôn giáo đư c đăng k  ý dự tuyển viên chức: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có đ n đăng k ý dự tuyển; 

- Có l ý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt; 

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch dự xét tuyển và vị trí việc làm cần 

tuyển dụng; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ đư c giao. 

2. Số lượng viên chức tuyển dụng (02 viên chức) 

 

TT Đơn vị 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Mô tả vị trí vi c 

làm 

Số lượng 

người 

làm vi c 

 ược 

giao 

Số lượng 

người 

làm vi c 

hi n có 

Số lượng 

người 

làm vi c 

chưa 

tuyển 

dụng 

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình 

 ộ/ngành  

chuyên ngành 

 ào tạo 

1 Phòng 

Tổ 

chức-

Hành 

chính 

Quản trị Chuyên viên 

thực hiện các 

nhiệm vụ về 

công tác quản trị 

kinh doanh, văn 

phòng, hạch 

toán, dự trù mua 

sắm vật tư hành 

chính, điện nước 

07 03 04 01 Tốt nghiệp đại 

học trở lên thuộc 

các ngành: quản 

trị văn phòng, 

quản trị kinh 

doanh (chức 

danh nghề 

nghiệp tối thiểu 

hạng III) 

2 Phòng 

Tài 

chính-

Kế toán 

Kế toán Kế toán thanh 

toán, chế độ 

chính sách, kế 

toán tài sản 

07 05 02 01 Tốt nghiệp đại 

học trở lên thuộc 

các ngành: kế 

toán, tài chính, 

kiểm toán (chức 

danh nghề 

nghiệp tối thiểu 

hạng III) 

 

3. H   ơ  ăng  ý  dự tuyển 

- Đ n đăng k  dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV); 



- Bản s  yếu l  lịch tự thuật có xác nhận của c  quan hoặc Chính quyền địa phư ng n i cư trú trong 

thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ s  dự tuyển; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản phô tô văn bằng đào tạo, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập ngành dự tuyển; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ còn giá trị sử dụng do c  quan y tế đủ điều kiện chứng nhận 

theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khám 

sức khỏe; 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tư ng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) bản phô tô đư c c  quan có 

thẩm quyền chứng thực; 

- Chứng minh thư nhân dân hoăc căn cước công dân còn hạn (phô tô công chứng);  

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh c  4x6 

4. L  phí xét tuyển: 500.000  ng 

Gồm 500.000 đồng 01 thí sinh theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT/BTC ngày 28 tháng 10 năm 

2021 của Bộ Tài chính. 

5. Thời gian   ịa  iểm nhận h   ơ 

 - Thời gian nhận hồ s  đăng k ý dự tuyển: Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 20/12/2022 (vào ngày 

làm việc, giờ hành chính)                                               

 - Địa điểm nộp hồ s : Tại phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Điều dư ng và Phục hồi chức năng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường số 54 đường Nguyễn Du, phường Bắc S n, thành phố Sầm S n, tỉnh Thanh 

Hóa. 

 - Điện thoại liên lạc 0373823146 (vào giờ hành chính các ngày làm việc) ./.                                

 

                                                                                                      
                                                                                                                             Q. GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                          Vũ Thanh Sơn 
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