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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TỈNH VĨNH LONG 

TRUNG TÂM THÔNG TIN & 
THỐNG KÊ KH&CN 

 
      Số: 43/TB-TTTT&TKKH&CN 
        
        

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

 
 
 

          Vĩnh Long, ngày 03 tháng 08 năm 2017 

THÔNG BÁO 
Về việc xét tuyển viên chức năm 2017 

 
Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-SKHCN, ngày 28 tháng 07 năm 2017  của Sở 

Khoa học và Công nghệ Phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức  của 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH & CN năm 2017;                         

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-TTTT&TKKHCN,ngày 07/07/2017 của 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN về việc Tổ chức xét tuyển viên chức 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN năm 2017;  

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN trực thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ xét tuyển 01 vị trí việc làm như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 
Cần tuyển 01 vị trí việc làm: viên chức Phòng Thông tin KH&CN.  
Yêu cầu  là Nam giới, tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ Đại học chuyên 

ngành đào tạo: Báo chí hoặc Ngữ văn 
II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
a. Đơn đăng ký xét tuyển viên chức (theo mẫu); 
b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 
c. Bản sao giấy khai sinh; 
d. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp 

theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 
đ. Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được 

khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 12/2007/TT-BYT, ngày 
21/11/2007 của Bộ y tế hướng dẫn khám sức khỏe. 

f) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ. 
III. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: 
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 05/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017; 
- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh 

Long; 
- Địa chỉ: Số 339B - Ấp Tân Xuân - Xã Tân Ngãi - TP. Vĩnh long - Tỉnh 

Vĩnh Long; 
Điện thoại liên hệ: 02703.862339 - Phòng hành chính - tổng hợp Trung 

tâm Thông tin và Thống kê KH&CN  




