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    Phú Thọ, ngày         tháng 10 năm 2022 

 

           THÔNG BÁO 
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 2952/UBND-KGVX ngày 02/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp; Văn bản số 

4193/UBND-KGVX ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc 

xét tuyển viên chức và điều chỉnh cơ cấu tuyển dụng. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị 

sự nghiệp như sau: 

1. Tiêu chẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng chỉ tiêu 

a. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

 Những 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 sự 

nghiệp: 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên;  

- Có có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng 

ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ); 

 + Có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (yêu cầu trình độ chuyên môn cụ 

thể theo từng vị trí việc làm), chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; 

 + Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc ngoại ngữ bậc 1 

(A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng 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-BTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin. 

+ Không yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với vị trí chức danh viên 

chức chuyên ngành: Hành chính; kế toán; thư viện, văn hóa cơ sở; diễn viên: 

(thực hiện theo quy định tại các Thông tư: Số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ; 

số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; số 02/2022/TT-BVHTTDL; số 

03/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số 



10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Liên bộ Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch 

và Bộ Nội vụ). 

b. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển viên chức: 

- Không cư trú tại Việt Nam; 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của 

Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. 

c. Chỉ tiêu tuyển dụng và vị trí công tác cụ thể như sau: 

 

TT Vị trí việc làm cần tuyển 

Trình độ/ Chuyên ngành cần 

tuyển 

 

Số lượng 

cần tuyển 

I ĐOÀN NGHỆ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ 05 

1 Diễn viên Thanh nhạc 
Đại học trở lên - chuyên ngành 

Sư phạm Âm nhạc; Thanh nhạc 
02 

2 Diễn viên Múa 
Trung cấp trở lên - chuyên 

ngành Diễn viên Múa 
02 

3  
Diễn viên Nghệ thuật 

Chèo 

Trung cấp trở lên - chuyên 

ngành Diễn viên nghệ thuật 

Chèo 

01 

II TRUNG TÂM VĂN HOÁ - ĐIỆN ẢNH 02 

1 Hướng dẫn viên văn hoá 

Đại học trở lên - chuyên ngành 

Quản lý văn hoá 
01 

Đại học trở lên - chuyên ngành 

Sư phạm Âm nhạc 
01 

III THƯ VIỆN TỈNH 01 

1 Công nghệ thông tin 
Đại học trở lên - chuyên ngành 

Công nghệ thông tin 
01 

IV TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN TDTT 03 



1 
Huấn luyện viên môn 

Wushu 

Đại học Thể dục thể thao trở lên 

- chuyên sâu Wushu (nội dung 

Tán thủ) 

01 

2 
Huấn luyện viên môn Bơi 

lặn 

Đại học Thể dục thể thao trở lên 

- chuyên sâu Bơi lặn 
01 

3 
Quản lý, chăm sóc vận 

động viên 

Đại học Sư phạm Thể dục thể 

thao trở lên  
01 

V 
TRUNG TÂM QUẢN LÝ, KHAI THÁC KHU LIÊN 

HỢP TDTT 
01 

1 Quản trị kinh doanh 
Đại học trở lên - chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh 
01 

 

VI 
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH 04 

1 Hướng dẫn viên du lịch 

Đại học trở lên - chuyên ngành 

Du lịch; Lữ hành; Hướng dẫn 

viên du lịch; Việt Nam học; Văn 

hoá học 

02 

2  Thông tin xúc tiến du lịch 

Đại học trở lên - chuyên ngành 

Kỹ thuật điện tử - Truyền thông; 

Luật 

02 

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

- Thời gian phát hành: Ngày 26/10/2022.  

Mẫu phiếu kèm theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 được đăng 

trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 

https://svhttdl.phutho.gov.vn. 

- Thời gian nhận phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự xét tuyển: Từ ngày 

15/11/2022 đến ngày 26/11/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong 

tuần). 

Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (Bộ phận Tổ 

chức cán bộ -Văn phòng Sở).  

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu 

quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

https://svhttdl.phutho.gov.vn/


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

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

- Nội dung xét tuyển: Kiểm tra về các điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Phỏng vấn kiểm tra về trình 

độ hiểu biết chung về các Luật, các quy định liên quan đến Viên chức, sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có vị trí tuyển dụng và 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm... 

- Thời gian tổ chức xét tuyển:  

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển. Dự kiến từ 

ngày 26/11/2022 đến ngày 30/11/2022 

+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của người dự tuyển. Dự kiến ngày 06/12/2022, tại Hội trường tầng 5, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. 

4. Các nội dung khác có liên quan 

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết công 

khai tại Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được đăng tải trên Trang 

thông tin của sở (https://svhttdl.phutho.gov.vn). 

Mọi vấn đề liên quan liên hệ trực tiếp với Văn phòng - Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

 
 

 Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, ĐVSN trực thuộc; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu VT, VP. 

  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

  Nguyễn Đắc Thủy 
 

https://svhttdl.phutho.gov.vn/
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