
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:         /SNV-CBCCVC  ngày  07/12/2021 của  

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình) 
 

Căn cứ Kế hoạch số 2673/KH-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021, Thông báo 

số 2698/TB-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về Thông báo tuyển dụng 

công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021, như sau: 

1. Chỉ  i      ển d ng:  

T ng chỉ ti u tuyển dụng: 72 công chức, trong đó: 

- T ng số chỉ ti u xét tuyển, thi tuyển công chức: 52 chỉ ti u  

- T ng số chỉ ti u tiếp nhận vào  àm công chức: 20 chỉ ti u  

Điều  iện, ti u chuẩn dự tuyển theo t ng vị trí việc  àm  èm theo Kế 

hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 và Thông báo tuyển 

dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021, đồng th i được ni m yết công 

 hai tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình và đăng tải tr n C ng thông tin điện tử 

Quảng Bình, địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn; trang thông tin điện tử Sở Nội 

vụ tỉnh Quảng Bình, địa chỉ:  https://snv.quangbinh.gov.vn. 

2. Hình  hức    ển d ng:  

- Xét t  ển: Thực hiện việc xét tuyển đối với những thí sinh đăng    thi 

tuyển nhưng đủ điều  iện theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ t  sinh 

vi n tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ  hoa học trẻ và những trư ng hợp đủ điều  iện, 

ti u chuẩn tiếp nhận vào  àm công chức  

- Thi t  ển: Trư ng hợp có ngư i dự tuyển thuộc đối tượng thu hút theo 

quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thì thực hiện bằng hình thức xét 

tuyển  Nếu ngư i dự tuyển theo hình thức thu hút trúng tuyển, đồng th i hết chỉ 

ti u tuyển dụng tại vị trí đó thì  hông thực hiện thi tuyển đối với vị trí đã có 

ngư i trúng tuyển   

Trư ng hợp có nhiều ngư i đăng    thi tuyển vào vị trí đã có ngư i 

trúng tuyển bằng hình thức thu hút thì ngư i đăng    thi tuyển được đ i nguyện 

vọng theo nhu c u vị trí việc  àm phù hợp với trình độ chuy n môn nghiệp vụ; 

những trư ng hợp trình độ chuy n môn nghiệp vụ  hông phù hợp với nhu c u 

vị trí việc  àm c n tuyển thì thông báo trả  ại Phiếu đăng    dự tuyển  Những 

trư ng hợp thuộc đối tượng thu hút nhưng xét tuyển mà  hông trúng tuyển thì 

 hông được tham gia thi tuyển  Trư ng hợp thuộc đối tượng thu hút nhưng 

 hông tham gia xét tuyển thì vẫn được tham gia thi tuyển  

3. Thời hạn và địa điểm  iếp nhận Phiế  đ ng    dự    ển:  

- Sở Nội vụ t  chức tiếp nhận Phiếu đăng    dự tuyển công chức t  ngày 
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t  14
h
 đến 16

h
30 trong các ngày  àm việc tại trụ sở Sở Nội vụ (số 72, đư ng 

Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).  

- Thí sinh nộp  ệ phí dự tuyển cùng với Phiếu đăng    dự tuyển, hồ sơ 

thu hút, hồ sơ tiếp nhận vào  àm công chức  Mức thu: 400 000đ/thí sinh  

- Trư ng hợp thí sinh nộp Phiếu đăng    dự tuyển công chức, hồ sơ thu 

hút, hồ sơ tiếp nhận vào  àm công chức gửi theo đư ng bưu chính thì nộp  ệ phí 

dự tuyển qua tài  hoản ngân hàng, như sau: 

Đơn vị hưởng: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; 

Số Tài  hoản: 2460295; 

Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Quảng Bình; 

Nội dung nộp tiền, chuyển  hoản bao gồm: Họ t n thí sinh, Mã vị trí việc 

 àm và t n vị việc  àm dự tuyển  

- Mẫu Phiếu đăng    dự tuyển công chức được ban hành  èm theo Kế 

hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 của UBND tỉnh được 

đăng tải để ngư i dự tuyển tải trực tiếp tại C ng thông tin điện tử tỉnh Quảng 

Bình tại địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn.; tr n trang thông tin điện tử Sở Nội 

vụ tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ:  https://snv.quangbinh.gov.vn. 

4. Thời gian, địa điểm  ổ chức    ển d ng, danh sách  hí sinh đủ 

điề   iện dự    ển 

- Th i gian, địa điểm tuyển dụng dự  iến t  chức vào cuối tháng 01/2022 

đối với xét tuyển và cuối tháng 02/2022 đối với thi tuyển tại thành phố Đồng 

Hới (Hội đồng tuyển dụng có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình dịch 

bệnh Covid-19 và thông báo công khai theo quy định). Thông tin chi tiết, cụ thể 

về th i gian thi tuyển, th i gian phỏng vấn, địa điểm thi tuyển, địa điểm phỏng 

vấn sẽ được đăng tải tr n C ng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình địa chỉ: 

www.quangbinh.gov.vn.; tr n trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Quảng 

Bình, địa chỉ:  https://snv.quangbinh.gov.vn. Đồng th i Giấy triệu tập thí sinh 

có đủ điều  iện dự tuyển sẽ được gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng 

ký. 

- Danh sách thí sinh đủ điều  iện dự tuyển, Danh mục tài  iệu ôn tập: Sẽ 

được đăng tải tr n C ng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình địa chỉ: 

www.quangbinh.gov.vn.; tr n trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Quảng 

Bình, địa chỉ:  https://snv.quangbinh.gov.vn. 

Mọi chi tiết xin  i n hệ tại Phòng Cán bộ, Công chức, Vi n chức, Sở Nội 

vụ (ĐT: 0232.3823.788) để được hướng dẫn cụ thể /. 
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