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    UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN   

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

    
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày  15  tháng 3  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V.v tuyển dụng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023. 

 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Điện Biên Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 

như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 

Viên chức, Trung tâm xúc tiến đầu tư 

2. Tiêu chuẩn và đối tượng tuyển: 
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

+ Đủ 18 tuổi trở lên;  

+ Có lý lịch rõ ràng; 

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ 

năng phù hợp với vị trí việc làm; 

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

+ Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng. 

Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: 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; đang bị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo 

dưỡng. 

3. Hình thức tuyển dụng: 
- Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, thực hiện 2 vòng.  

4. Phiếu đăng ký dự tuyển: 

- Theo mẫu hướng dẫn quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Vị trí việc làm và tiêu chuẩn tuyển dụng: 

- Viên chức, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đã tốt nghiệp Đại học 

trở lên, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng 

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.  
- Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 16/4/2023 

(Không làm việc vào ngày thứ bảy và chủ nhật);  

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận một cửa - Văn phòng, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 

7. Thời gian thông báo trên thông tin đại chúng tỉnh Điện Biên: 
- Thông báo vào  kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. 

Mọi thông tin chi tiết được niêm yết tại trụ sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện 

Biên - Số 900 - Đường Võ Nguyên Giáp - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên./. 

 
 

            Nơi nhận: 
           - Đài PTTH tỉnh ĐB; 

           - Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Phi Sông 
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