
 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-PTTH Quảng Ngãi, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

TUYỂN DUṆG VIÊN CHỨC NĂM 2021 

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngaĩ thông báo tuyển duṇg viên 

chức năm 2021, cu ̣thể như sau:  

- Số lượng: 10 người. 

- Vị trí tuyển duṇg: Phóng viên haṇg III và Kỹ sư haṇg III. 

- Hiǹh thức tuyển duṇg:  Xét tuyển. 

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ TUYỂN DUṆG: 

1. Tiêu chuẩn chung 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành 

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên. 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo tiêu chuẩn của ngạch 

dự tuyển và vị trí việc làm cần tuyển. 

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc. 

2. Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng của từng chức danh dư ̣tuyển: 

2.1. Phóng viên haṇg III. 

a. Số lượng: 05 (năm) người 

b. Tiêu chuẩn về trình đô ̣đào taọ, bồi dưỡng: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí. Trường hợp tốt 

nghiêp̣ đại hoc̣ chuyên ngành khác thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí 

từ 08 (tám) tuần trở lên. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc A2 trở lên 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 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm 

yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. 
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- 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. 

2.2. Kỹ sư hạng III: 

a. Số lượng: 05 (năm) người. 

b. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điêṇ tử, Điêṇ – Điêṇ tử, 

Điêṇ tử – Viêñ thông, Công nghê ̣thông tin, Tin hoc̣, Điện Ky ̃thuâṭ.  

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc A2 trở lên 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. 

- 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. 

II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN. 

1. Hồ sơ đăng ký dư ̣tuyển. 

Người dự tuyển nộp 01 phiếu đăng ký theo mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (kèm theo). 

Người dư ̣ tuyển chỉ đăng ký vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển duṇg. 

Nếu đăng ký dư ̣tuyển vào 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự xét tuyển. 

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong 

Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.  

Gửi kèm theo Phiếu đăng ký dư ̣tuyển các giấy tờ sau đây:  

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu 

cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn 

bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt; 

- Giấy chứng nhâṇ thuôc̣ đối tươṇg ưu tiên trong tuyển duṇg viên chức (nếu 

có) đươc̣ cơ quan có thẩm quyền chứng thưc̣; 

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ;  

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ/01 thí sinh dự tuyển/01 vị trí tuyển dụng. 

- Hồ sơ dự tuyển được đựng trong phong bì cỡ 22cm x 32cm, ghi rõ điạ chỉ, 

số điêṇ thoaị liên lac̣. 

2. Thời gian, điạ điểm nôp̣ hồ sơ: 

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/12/2021. 
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- Điạ điểm: Phòng Tổ chức và hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Quảng Ngãi, số 165 – Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngaĩ, tỉnh Quảng Ngaĩ (gặp ông Đăṇg Minh Nghiã).  

- Hình thức nôp̣ hồ sơ: Nôp̣ trưc̣ tiếp hoăc̣ qua đường bưu điêṇ (tính theo 

dấu bưu điêṇ của ngày đến). 

3. Lê ̣phí dư ̣tuyển: 500.000 đồng/1 hồ sơ dư ̣tuyển. 

Lưu ý: 

- Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xoá, không đầy đủ thông tin. Khi nộp hồ sơ 

phải nôp̣ kèm lệ phí dự tuyển và phải có ký nhận. 

- Khi tiếp nhận, cá nhân nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển phải kiểm tra, nếu 

không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì không tiếp nhận. 

- Không trả laị hồ sơ không đạt tiêu chuẩn hoặc không được tuyển dụng. 

- Các thông tin liên quan xem trong Kế hoac̣h số 46/KH-PTTH ngày 

24/11/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngaĩ được đăng tải trên 

Website: www.quangngaitv.vn và niêm yết công khai tại Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Quảng Ngaĩ./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Các phòng chuyên môn; 

- Dán niêm yết taị cơ quan; 

- Thông báo trên website, phát thanh, truyền hình; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đăṇg Văn Nghiệp 

 


