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/TB-BTTV

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2020
Bảo tàng – Thư viện tỉnh cần tuyển 04 chỉ tiêu vào các vị trí:
1. Nghiệp vụ thư viện: 02
2. Thuyết minh: 02
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN
1. Điều kiện
- Có quốc tịch Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để công tác.
2. Tiêu chuẩn
- Trình độ chuyên môn:
+ Nghiệp vụ thư viện: Đại học chuyên ngành thư viện (thư viện viên hạng
III).
+ Thuyết minh: Đại học chuyên ngành văn hóa, du lịch, lịch sử (di sản viên
hạng III)
- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 1 (A1) theo quy
định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam.
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin hoặc tương đương.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người
dự tuyển.

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông
tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
3. Bản sao Giấy khai sinh và Hộ khẩu thường trú (có công chứng);
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và kết quả học tập
theo yêu cầu (có công chứng);
5. Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn
30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/6/2020.
- Địa điểm: Phòng Hành Chánh – Quản trị (Bảo tàng – Thư viện tỉnh).
(Số 04, quốc lộ 1, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
- Lệ phí xét tuyển: Mỗi hồ sơ đủ điều kiện tham gia xét tuyển nộp lệ phí là
500.000đ/người (Theo quy định của Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016
của Bộ Tài chính).
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ và lệ phí nếu không trúng tuyển. Xem chi tiết tại
trang Web Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (https://svhttdl.longan.gov.vn)
Nơi nhận:
- Sở VH, TT và DL;
- Báo Long An;
- Bảo tàng - Thư viện tỉnh;
- Các phòng, ban trực thuộc BTTV tỉnh;
- Phòng HC-QT;
- Ban Biên tập trang Web Sở VH, TT và DL;
- Lưu: VT, HCQT.(Thảo)

Long An, ngày tháng 4 năm 2020
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