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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc
Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Quy chế số 12-QC/TU ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quảng Ninh về thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 10/02/2020 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh
đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Kế hoạch số 824/KH-STTTT ngày 14/8/2020 của Sở Thông tin và
Truyền thông về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc
Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ nhu cầu kiện toàn chức danh Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp
thuộc Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo thi tuyển,
cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia thi tuyển
- Viên chức trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng Hành chính – Tổng
hợp và tương đương, có chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển, bổ nhiệm.
- Cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài tỉnh được quy hoạch chức
danh tương đương có nhu cầu dự tuyển thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện
tiếp nhận viên chức khi tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.
- Công chức, viên chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển hoặc
chức danh tương đương đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì phải được tập thể Lãnh
đạo Sở thống nhất với Đảng ủy cơ quan xem xét đề cử bằng văn bản.
2. Tiêu chuẩn
2.1. Tiêu chuẩn chung
Đối tượng đăng ký dự thi để bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Hành
chính - Tổng hợp phải đảm bảo tiêu chuẩn chung theo Điều 4, Quy chế số 12QC/TU ngày 29/6/2020 của Tỉnh ủy ban hành về việc thí điểm thi tuyển cán bộ
lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng: (1) Có bản lĩnh chính trị, chấp hành chủ
trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh; (2) Yêu nghề, tận
tụy với nghề nghiệp; (3) Lối sống, tác phong làm việc, giao tiếp, ứng xử văn hóa,
văn minh; (4) Hiểu biết về lĩnh vực dự tuyển; (5) Có khả năng lãnh đạo, quản lý;
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Phân tích và dự báo; Tầm nhìn chiến lược, thiết kế và định hướng triển khai hoạt
động; Có ý tưởng mới, quyết đoán và có bản lĩnh đổi mới; và các Quy định tại
Điều 4 Quy chế thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền
quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số
28/QĐ-STTTT ngày 10/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.
2.2. Tiêu chuẩn cụ thể
- Có trình độ chuyên môn đại học trở lên, một trong các ngành: Công nghệ
thông tin; Hành chính; Luật; Quản trị nhân lực và một số chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí công việc.
- Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
hoặc tương đương trở lên.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam trở lên.
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày
11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin; sử dụng thành thạo tin học, máy tính để phục vụ công tác.
- Thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tốt và có hiệu quả nhiệm vụ
được giao.
- Có khả năng tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị xây dựng và ban hành văn
bản thuộc thẩm quyền.
- Có khả năng điều hành, đoàn kết đội ngũ viên chức, nhân viên trong
phòng và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao.
- Có thời gian đảm nhiệm chức danh Phó trưởng phòng và tương đương
của Trung tâm CNTT&TT trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Phó
trưởng phòng và tương đương của đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành, đơn vị
sự nghiệp thuộc Tỉnh, đủ từ 02 năm trở lên. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao trong 02 năm liên tiếp tính đến thời điểm dự thi.
3. Điều kiện dự thi
- Công chức, viên chức bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một
nhiệm kỳ (05 năm).
- Có hồ sơ đầy đủ, rõ ràng gồm:
+ Có đơn đăng kí dự thi;
+ Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung
ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời
điểm đăng ký dự tuyển;
+ Bản giao giấy khai sinh có công chứng;
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+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn,
nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, QLNN, tin học... (có chứng thực của cơ
quan có thẩm quyền);
+ Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm
đăng ký dự tuyển;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
+ Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia
dự tuyển đang công tác (trong 03 năm gần nhất) về phẩm chất chính trị, đạo đức
lối sống, trình độ năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng phát triển; ý
kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển.
+ Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách
nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.
4. Nội dung, hình thức thi
Ứng viên đăng ký dự thi phải thực hiện 3 nội dung thi:
(1) Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh).
(2) Thi viết, nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của
Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển;
hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách,
nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh thi tuyển và nội dung khác do Hội đồng thi
tuyển quy định.
(3) Ứng viên vượt qua phần thi sát hạch ngoại ngữ và thi viết (đạt 50/100
điểm trở lên của mỗi phần thi) sẽ được giao chuẩn bị đề tài để thi trình bày Đề án
theo nội dung do Hội đồng thi tuyển quyết định.
5. Thời gian nộp hồ sơ, tổ chức thi tuyển
5.1. Thời gian nộp hồ sơ
Ứng viên đăng ký dự thi nộp hồ sơ theo quy định về Ban thẩm định (qua Văn
phòng Sở Thông tin và Truyền thông), trước ngày 31/8/2020.
5.2. Thời gian tổ chức thi tuyển
Dự kiến tổ chức vào giữa tháng 9/2020 (có thông báo cụ thể sau).
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy Sở (báo cáo);
- Các đ/c PGĐ (n/b);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- VP (Đăng tải CTTĐT TP của Sở);
- Lưu: VT, VP.
Loan.
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