UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TB-STP

Tuyên Quang, ngày 11tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo
chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ
trưởng 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 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ
chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức,
viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn
vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
năm 2021;
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự
nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021,
như sau:
1. Số lượng, vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng cần tuyển; yêu cầu
về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo
Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, gồm:
- Phòng Công chứng số 1 (trụ sở tại số 6 đường Chiến thắng Sông Lô, tổ 3,
Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang): 05 chỉ tiêu.
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trụ sở tại số 6 đường Chiến thắng Sông
Lô, tổ 3, Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang): 04 chỉ tiêu.

Chi tiết tại Biểu kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi
thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 ban hành kèm theo
Thông báo này.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; ưu tiên trong tuyển dụng
a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển vào làm viên chức phải có trình độ chuyên môn phù hợp với
vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên
chức năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 22 tháng 11 năm 2019).
b) Ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 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
(sau đây viết tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);
3. Phương thức tuyển dụng; hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển
Phương thức tuyển dụng, hình thức và nội dung thi tuyển, xét tuyển được thực
hiện theo mục 3 Khoản II Điều 1 Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31 tháng 12 năm
2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển
dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư
pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (sau đây viết tắt là Quyết định số 292/QĐ-STP).
4. Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển
- Thời gian thi tuyển, xét tuyển: Hoàn thành chậm nhất trong tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm thi tuyển, xét tuyển: Tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí
việc làm cần tuyển dụng tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, hồ sơ gồm có:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).
- Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
- 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển hoặc
người nhận thay.
Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần
nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển trở lên vào các vị trí tuyển dụng khác nhau
tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng được phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-STP
là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.
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6. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 15/02/2022, trong
giờ hành chính các ngày làm việc.
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: số 501, đường 17/8, Phường
Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư
pháp, số điện thoại: 0207.3822.831.
c) Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển
Thí sinh dự tuyển nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang hoặc gửi theo
đường bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.
7. Phí tuyển dụng
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư
số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch,
thăng hạng công chức, viên chức.
Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh
Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và niêm yết
tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản, Phòng Công chứng số 1./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và truyền thông
(phối hợp đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh);
- Báo Tuyên Quang (để thông báo);
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải);
- Trung tâm Dịch vụ ĐGTS;
- Phòng Công chứng số 1;
- Niêm yết tại trụ sở STP;
- Lưu: VT, VP. Gi.

Nguyễn Thị Thược
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BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 01 /TB-STP ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên phòng, đơn vị
thuộc và trực thuộc

Số lượng
chỉ tiêu
Tổng Chi tiết
04

1

Phòng Công chứng số 1

05
01

03
2

Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản

04
01

Tổng cộng

09

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
Vị trí việc làm,
Yêu cầu trình độ chuyên môn,
chức danh cần
Mã số
ngành nghề đào tạo
tuyển dụng
Chuyên viên thực
hiện công tác công
01.003 Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành luật.
chứng, chứng thực
Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên
ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và
Văn thư, lưu trữ
02.008 quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở
lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
Chuyên viên thực
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành:
hiện công tác
01.003
luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng.
đấu giá tài sản
Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên
ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và
02.
Văn thư, lưu trữ
quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở
lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

