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Số:         /TB-SKHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             
          Kon Tum, ngày        tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 
 

 

Căn cứ Công văn số 4051/UBND-KTTH ngày 10 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp  thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Kế hoạch số 3289 /KH-SKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức 

năm 2021 như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng:  

- Số lượng viên chức cần tuyển dụng là 01 chỉ tiêu. 

- Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển là 01 vị trí tại lĩnh vực Xúc 

tiến đầu tư. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

Xem chi tiết tại Kế hoạch số 3289/KH-SKHĐT ngày 23/11/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức năm 2021tại Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư và Hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, được 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 

tại địa chỉ http://skhdt.kontum.gov.vn/. 

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh là 30 ngày kể từ 

ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và 

trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, tại địa 

chỉ http://skhdt.kontum.gov.vn. 

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trong 

giờ hành chính: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ; tại Phòng Đối ngoại - Hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; Số 

12, Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Số điện thoại liên 

hệ 02603864277. 

4. Hình thức, nội dung; thời gian và địa điểm xét tuyển.  

- Hình thức, nội dung: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng 

quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 
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- Thời gian và địa điểm xét tuyển: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo cụ 

thể trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, tại 

địa chỉ http://skhdt.kontum.gov.vn; đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; số 12, Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

5. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đ (năm trăm ngàn đồng)/01 thí sinh nộp hồ sơ. 

6. Tài liệu ôn tập. 

 Tài liệu ôn tập sẽ do Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 công bố và đăng tải trên Trang  

thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; tại địa chỉ 

http://skhdt.kontum.gov.vn để thí sinh được biết và tự ôn tập. 

Thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 sẽ được thông báo công khai trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tại địa chỉ 

http://skhdt.kontum.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản 

ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Phòng Đối ngoại - Hành chính, điện thoại 

02603864277) để xem xét, giải quyết./. 

                                 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Báo Kon Tum (đăng tin); 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT XTĐT&HTKN; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, ĐNHC, PTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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