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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 

 

TRUNG TÂM QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN  

TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

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

phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở Xây 

dựng tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thuộc Sở 

Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTQH ngày 19 tháng 01 năm 2022 Về việc 

phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, của Trung tâm Quy hoạch Đô 

thị và Nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng Đồng Tháp; 

Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 

2022, như sau: 

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức: 03 người. 

2. Chức danh nghề nghiệp viên chức tuyển dụng: 

Ngạch: Thẩm kế viên hạng IV (Mã số V.04.02.07);  Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ 

tiêu (Đính kèm bảng tổng hợp chi tiết). 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:  

1. Các điều kiện chung 

Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông 

thôn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu 

chuẩn đặc thù nghề nghiệp của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau 

đây: 
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-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

-  Có phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (ngạch viên chức 

tuyển dụng). 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Đối tượng được đăng ký dự tuyển 

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm: có bằng tốt nghiệp từ trình 

độ Đại học 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 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngử trình độ B trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-

GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi Chứng 

chỉ ngoại ngữ, tin học. 

- 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 tháng 03 năm 

2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên. 

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển. 

- Không cư trú tại Việt nam. 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 

hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa 

bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

III. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN. 

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 18 tháng 01 năm 2022 đến ngày 18 tháng 02 

năm 2022, trong giờ làm việc, buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi 

chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức – Tài vụ: Trung tâm 

Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; Hồ sơ dự 
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tuyển phải để trong túi hồ sơ (xếp theo thứ tự), ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ 

liên lạc; 

- Địa chỉ: số 60, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp; 

- Điện thoại: 0277.3871503. 

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu). 

+ Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương trong thời hạn 6 tháng, tính đến 

ngày nộp hồ sơ. 

+ Bản sao (có chứng thực) các văn bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ, chứng 

nhận (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được 

công chứng dịch thuật sang tiếng việt. Trường hợp văn bằng thể hiện chưa rõ những kết 

quả học tập, trình độ theo yêu cầu vị trí dự tuyển. 

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ và còn giá trị sử dụng để thực hiện công việc 

theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (trong thời hạn 03 tháng), tính đến ngày nộp hồ 

sơ. 

+ 02 ảnh 4x6. 

+ Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển được đựng vào một bì cỡ 24cm x 34cm, 

ngoài bìa ghi đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ. 

+ Hồ sơ đăng ký dự tuyển được niêm yết tại trụ sở làm việc và trang thông tin 

điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp. 

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

2. Thực hiện phỏng vấn: ngày 23 tháng 02 năm 2022. 

3. Địa điểm phỏng vấn: Tại phòng làm việc của Giám đốc. 

Cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Phòng Hành chính  - Tổ 

chức – Tài vụ thuộc Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thuộc Sở Xây 

dựng tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 0277 3871503. 

Lưu ý: Đơn vị không hoàn trả lại hồ sơ đối với những ứng cử viên không trúng 

tuyển./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Xây dựng (b/c); 

- Ban giám sát; 

- GĐ, PGĐ TT;   

- Lưu: VT.  

 

 

 

Nguyễn Nam Xuân 
 

 

 
 

 
 

 

 



 SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM QUY HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN  

 

BẢNG TỔNG HỢP 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-TTQH ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt Đơn vị Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Mô tả công việc (nhiệm vụ chính) 

  Vị trí việc làm Sô lượng Tên Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Phòng phát 

triển nhà và 

tư vấn đầu 

tư xây dựng 

Thi công hệ thống 

điện dân dụng hoặc 

sửa chữa, vận hành 

hệ thống điện. Biết 

thêm sửa chữa hệ 

thống nước sinh hoạt 

trong nhà. 

03 
Thẩm kế viên 

hạng IV 
V.04.02.07  

Cao đẳng 

trở lên 

chuyên 

ngành: 

Điện / 

Điện tử 

 

- Quản lý và vận hành hệ thống điện đảm bảo sự hoạt động ổn định của Trụ sở 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp. 

- Nghiên cứu, phát triển các giải pháp Quản lý tối ưu hệ thống điện, nước, PCCC, 

hệ thống thông gió, máy lạnh của tòa nhà. 

- Tổ chức lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật theo sự phân công 

của quản lý tòa nhà. 

- Giám sát mọi hoạt động của nhà thầu, đơn vị trong việc lắp đặt, sửa chữa, bảo 

trì hệ thống thiết bị trong tòa nhà, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu và 

hệ thống thiết bị chung của tòa nhà. 

- Theo dõi và khắc phục mọi sự cố phát sinh về quá trình vận hành của các thiết 

bị kỹ thuật. 

- Đề xuất những giải pháp, biện pháp với quản lý nhằm đảm bảo hệ thống thiết bị 

vận hành tốt, an toàn và hiệu quả. 

- Hỗ trợ các đơn vị khi cần thiết; Phối hợp thực hiệc công tác PCCC, ANTT, vệ 

sinh môi trường. 

- Ưu tiên ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm làm thi công hệ thống điện dân 

dụng hoặc sửa chữa, vận hành hệ thống điện. Biết thêm sửa chữa hệ thống nước 

sinh hoạt trong nhà. 

- Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu của Bộ phận quản lý. 

TỔNG CỘNG:  03       
 

  

 


		2022-01-19T15:54:32+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn<ttqhdtnt.sxd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




