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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công 

 và Xúc tiến thƣơng mại trực thuộc Sở Công Thƣơng năm 2022 

 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế 

tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, 

xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-SCT ngày 09/6/2022 của Sở Công Thương 

về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022. 

Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 

2022, cụ thể như sau: 

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 04 người. Cụ thể theo Phụ lục 

Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022 kèm theo Kế hoạch số 36/KH-SCT 

ngày 09/6/2022 của Sở Công Thương. 

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: 

Thực hiện theo Kế hoạch số 36/KH-SCT ngày 09/6/2022 của Sở Công 

Thương về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022. 

3. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

a) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: từ ngày 

16/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022 (đối với trường hợp nộp trực tiếp). 

b) Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo  

mẫu 01 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) bằng 

hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương Bình Định, số 198 Phan Bội Châu, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 



- Gửi qua đường bưu chính về Sở Công Thương Bình Định, số 198 Phan 

Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự 

tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).  

4. Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2022 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương Bình Định, địa 

chỉ: https://sct.binhdinh.gov.vn. 

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại năm 2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc, đề nghị thí sinh, tổ chức, cá nhân liên hệ Sở Công Thương (qua 

Văn phòng Sở, điện thoại 0256.3820188) để được hướng dẫn./. 

 
  Nơi nhận:  
  - UBND tỉnh (b/c); 

  - Sở Nội vụ (theo dõi); 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

  - Trung tâm KC&XTTM; 

  - Báo Bình Định (đăng tải); 

  - Trang TTĐT Sở Công Thương (đăng tải); 

  - Lưu: VT,VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tổng 

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-06-16T07:18:39+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Võ Thị Thu Hà<havtt@sct.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-06-16T07:34:07+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Giám đốc Ngô Văn Tổng<tongnv@sct.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-06-16T07:42:58+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Công Thương<vp@sct.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-06-16T07:42:59+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Công Thương<vp@sct.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-06-16T07:43:00+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Công Thương<vp@sct.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




