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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức Sở Công Thƣơng 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công 

Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về 

công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-SNV ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ về 

việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức Sở Công Thương năm 2022. 

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng công chức làm 

việc tại Sở Công Thương, cụ thể như sau: 

1. Số lƣợng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 02  

1.1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế 

- Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu 

- Trình độ chuyên môn: Yêu cầu có trình độ đại học trở lên, ngành/chuyên 

ngành Luật; 

- Nhiệm vụ: Tham mưu công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống 

hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra 
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việc thực hiện pháp luật; bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng. 

1.2. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý Thương mại – Dịch vụ 

- Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu 

- Trình độ chuyên môn: Yêu cầu có trình độ đại học trở lên, ngành/chuyên 

ngành Tài chính ngân hàng; 

- Nhiệm vụ: Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính 

sách về dịch vụ thương mại, hoạt động khuyến mại của các tổ chức tài chính, 

ngân hàng, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; 

hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh 

doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại 

hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; … 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển. 

2.1. 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 công chức: 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;  

- Đủ 18 tuổi trở lên;  

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

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

- Đáp ứng điều kiện cụ thể của vị trị dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng. 

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp 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. Đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự 

tuyển, số điện thoại liên hệ. 

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu 

số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. 

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 24/6/2022 

đến hết ngày 23/7/2022. 

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Văn phòng Sở Công Thương (Đ/c: số 821 đưỡng Võ Nguyên Giáp, tổ 3, phường 

Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). 
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- Số Điện thoại liên hệ: 0215 3825 550 hoặc 0215 3836 933 

4. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 

5. Nội dung thi tuyển 

Thi tuyển công chức được thực nhiện theo 2 vòng như sau: 

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy kiểm tra kiến thức, năng lực chung 

với nội dung gồm 3 phần: Kiến thức chung 60 câu; Ngoại ngữ tiếng Anh 30 câu; 

Tin học 30 câu. 

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; hình thức thi: phỏng vấn; nội 

dung: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển 

theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức của Sở Công Thương tỉnh 

Điện Biên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- - Sở Nội vụ (B/c); 

- - Lãnh đạo Sở; 

- - Các phòng, các đơn vị; 

- - Tổ chức đoàn thể; 

- - Thông báo nội bộ; 

- - Website Sở Công Thương; 

- - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; 
- - Lưu: VT, VP, HSTD 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Vũ Hồng Sơn 
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