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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận và điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn 

đối với vị trí Chuyên viên phụ trách thiết kế đồ họa và mỹ thuật ứng dụng  

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2021 của Chính phủ  về 

việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 2849/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bổ sung số lượng người làm việc năm 2021 cho các đơn vị, địa 

phương; 

Ngày 22/11/2021, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch 1270/KH-SDL về việc 

tuyển dụng viên chức năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng khách quan của dịch 

bệnh Covid-19 tại đơn vị và để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, 

Sở Du lịch đã hoãn thời gian Vòng sát hạch đối với vị trí Chuyên viên phụ trách 

truyền thông, quảng bá hình ảnh.  

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, vị trí Chuyên viên phụ trách thiết 

kế đồ họa và mỹ thuật ứng dụng không có hồ sơ ứng tuyển. Vì vậy, Sở Du lịch 

thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ và điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn 

ứng tuyển cụ thể như sau: 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 12/01/2022 đến ngày 21/01/2022. 

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với vị trí việc làm Chuyên viên phụ trách 

thiết kế đồ họa và mỹ thuật ứng dụng: 

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử 

truyền thông, thiết kế đồ họa hoặc mỹ thuật ứng dụng.  

- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện (Graphic 

Design), am hiểu về công nghệ trong xây dựng hệ thống web, xây dựng các kênh 

mạng xã hội, quảng bá kỹ thuật số, quay video, dựng clip.  

- Có khả năng lập kế hoạch công tác tháng, Quý và tổng hợp báo cáo định kỳ. 

- Tin học: Đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

 - Ngoại ngữ: Đáp ứng Bậc 2 hoặc A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam tương thích với Khung tham chiếu chung Châu Âu theo Thông tư số 



01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

Sở Du lịch thông báo để các cá nhân có nhu cầu đăng ký thi tuyển./. 

 
Nơi nhận:       
- UBND tỉnh (để b/c); 

- SNV; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- VP Sở; 

- Lưu: VT,TCCB.                                                                                       
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