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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, gồm: 

- Lĩnh vực Văn thư: 01. 

- Lĩnh vực Di sản văn hóa: 02. 

- Lĩnh vực Kỹ thuật: 02. 

- Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 03. 

- Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn: 09. 

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Được đăng trên cổng thông tin điện tử 

của Sở VHTT&DL, địa chỉ: http://svhttdl.kontum.gov.vn. 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự xét tuyển 

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 xét tuyển viên chức: 

- Là công dân Việt Nam; 

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; 

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

- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; 

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

kỹ năng phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

4. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

- Thời gian phát hành: Ngày 26/9/2022. Mẫu phiếu được đăng trên cổng thông 

tin điện tử của Sở VHTT&DL, địa chỉ: http://svhttdl.kontum.gov.vn. 

- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển và nộp lệ phí tuyển dụng (xét tuyển): 

Từ ngày 26/9/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/10/2022. 

5. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Hành chính – Tổng hợp). Địa chỉ: 

Tầng 3, Tòa nhà A, Khu hành chính tỉnh Kon Tum. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02606283339 hoặc 0786763567./. 

 
Nơi nhận: 
- Đài PTTH tỉnh (t/b); 

- Trang TTĐT Sở VHTT&DL; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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