
 
 

   SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẢI DƢƠNG  
    TRUNG TÂM VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT 
 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-TTVHNT Hải Dương, ngày      tháng     năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  Thông tƣ số 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 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 Kế hoạch số 120/KH-TTVHNT ngày 02/8/2022 của Trung tâm Văn hoá 

- Nghệ thuật tỉnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 773/TB-SNV ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải 

Dƣơng về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật năm 2022; 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng Thông báo về việc tuyển dụng 

viên chức năm 2022 nhƣ sau: 

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng theo vị trí việc làm và trình độ chuyên 

môn, chuyên ngành cần tuyển: 06 ngƣời gồm 

- Vị trí việc làm Họa sỹ: 01 ngƣời. Trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học 

ngành Sƣ phạm Mỹ thuật;  

- Vị trí việc làm Phƣơng pháp viên: 03 ngƣời.  Trình độ chuyên môn tốt nghiệp 

Đại học ngành Quản lý văn hóa, Sƣ phạm âm nhạc; 

- Vị trí việc làm Tuyên truyền viên chính: 01 ngƣời. Trình độ chuyên môn tốt 

nghiệp Đại học ngành Công tác xã hội; 

- Vị trí việc làm Diễn viên múa:  01 ngƣời; Trình độ chuyên môn tốt nghiệp 

Trung cấp trở lên ngành Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

a,  Ngƣời có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành 

phần xã hội, tín ngƣỡng, tôn giáo đƣợc đăng ký dự tuyển viên chức:  

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cƣ trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.  

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;  

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

- 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; không bị dị tật. 

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

b, Những ngƣời sau đây không đƣợc đăng ký dự tuyển viên chức 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 



 
 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong 

bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chƣa đƣợc xoá án tích; đang bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đƣa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trƣờng giáo dƣỡng. 

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

4. Hồ sơ tuyển dụng và thời gian, địa điểm tiếp nhận 

a, Hồ sơ tuyển dụng: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm 

theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).  

b, Thời gian tiếp nhận: Ngƣời đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển 

trong giờ hành chính của ngày làm việc: từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/10/2022. 

c, Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp, 

Trung tâm Văn hoá, Nghệ thuật tỉnh (số 8 đường Hồng Quang, TP Hải Dương). Hình 

thức nộp trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu chính. Điện thoại: 02203.855.356 hoặc 

0948.551.222 (đ/c Phạm Thị Thanh Huyền - Trƣởng phòng HCTH). 

5. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức  

Xét tuyển viên chức đƣợc thực hiện theo 2 vòng nhƣ sau: 

a, Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ngƣời dự tuyển đăng ký tại Phiếu 

đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì ngƣời dự tuyển 

đƣợc tham dự vòng 2. 

b, Vòng 2: Kiểm tra kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển 

- Hình thức: 

+ Phỏng vấn: đối với ngƣời dự tuyển vào vị trí việc làm Phƣơng pháp viên và 

Tuyên truyền viên chính; 

+ Thực hành: đối với ngƣời dự tuyển vào vị trí việc làm Họa sỹ và Diễn viên múa. 

- Thời gian (phỏng vấn, thực hành): 30 phút. 

- Thang điểm (phỏng vấn, thực hành): 100 điểm.  

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn và thực hành. 

6. Phí tuyển dụng 

 Mức thu phí tuyển dụng viên chức là 500.000 đồng/thí sinh theo quy định tại 

Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC. Thí sinh nộp sau đạt yêu cầu vòng 1, đến tham dự 

vòng 2 theo thông báo của Hội đồng xét tuyển.  

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL    để b/c   

- Sở Nội vụ    

- Các đơn vị, cá nhân liên quan; 

- Lƣu: VT. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Minh Đức 
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