SỞ LĐTBXH TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1167/TB-CSCNMT

Tiền Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy
Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ
tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công
lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tiền Giang bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của quy định phân
cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm
theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tiền Giang;
Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh
Tiền Giang về việc Quyết định tổ chức lại và đổi tiên Trung tâm Chữa bệnh –
Giáo dục – Lao động xã hội thành Cơ sở Hỗ trợ và Điều trị nghiện ma túy trực
thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định 1788/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tiền Giang về việc Đổi tên Cơ sở Hỗ trợ và Điều trị nghiện ma tuý
thành Cơ sở Cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 1073/KH-CSCNMT ngày 10/9/2019 của Cơ sở Cai nghiện
ma túy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai
nghiện ma túy.
Căn cứ Công văn số 180/SLĐTBXH-VP ngày 11 /9/2019 về việc tuyển dụng
của viên chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy.
Cơ sở Cai nghiện ma túy trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
như sau:
1. Vị trí cần tuyển dụng: 03 vị trí
Số
TT
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Tên vị trí
việc làm

Kế toán
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lượng
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Trình
độ

Đại học

Chuyên

Tin

Ngoại

ngành

học

ngữ

Kế toán

Tin học ứng dụng Chứng chỉ A2
cơ bản hoặc
hoặc tương
tương đương
đương

2

Bác sỹ đa
khoa (định
hướng thần
kinh)

3

Tư vấn, tuyên
truyền, giáo
dục học viên
tại Cơ sở và
công tác cộng
đồng

02

Đại học

Bác sỹ

Trung
cấp trở
lên

Luật,
Công tác
xã hội và
xã hội
học

02

Tin học ứng dụng Chứng chỉ A2
cơ bản hoặc
hoặc tương
tương đương
đương
Tin học ứng dụng Chứng chỉ A1
cơ bản hoặc
hoặc tương
tương đương
đương

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng:
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 viên chức:
a) Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm quy định tại
Mục 1 thông báo này;
f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) 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.
2.3 Tiêu chuẩn:
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành theo từng vị
trí tuyển dụng và các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu vị trí
dự tuyển. Trường hợp bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng và
dịch thuật sang tiếng Việt.
- Đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng
ký dự tuyển
3. Tiếp nhận phiếu dự tuyển:
Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành
kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng
2

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
- Trong thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển thường
xuyên theo dõi thông tin tại Website: cosocainghienmatuytiengiang.vn (tại mục
tuyển dụng).
4. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.
Xét tuyển theo khoản 5, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển
dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và
thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước,
đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, các vị trí tuyển dụng tại vòng 2 sẽ được
phỏng vấn và trả lời trực tiếp.
5. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
- Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 15/10/2019, trong giờ hành chính từ thứ
hai đến thứ sáu hàng tuần.
+ Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Phiếu đăng ký dự tuyển nộp tại Phòng Tổ chức – Hành chính hoặc gửi
qua đường Bưu chính theo địa chỉ: Cơ sở Cai nghiện ma túy - Ấp 7 xã Tam
Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3893039.
6. Dự kiến thời gian xét tuyển:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển dự kiến ngày
18/10/2019.
- Vòng 2: Phỏng vấn dự kiến ngày 01/11/2019.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cơ sở Cai
nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang./.
Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH;
- Website Cơ sở;
- Niêm yết tại cơ sở;
- Lưu: VT.
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