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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức  

 

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc quyết định biến chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành 

chính của tỉnh Gia Lai năm 2019; Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo tuyển dụng 

04 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên, cụ thể như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng:  

- 01 Chuyên viên làm việc tại Văn phòng đại diện của Ban Quản lý tại Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.  

- 03 Chuyên viên làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế (50 Phan Bội Châu, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).  

2. Yêu cầu 

- Không quá 35 tuổi và đang là công chức ngạch chuyên viên trở lên tại các 

cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, kế 

toán, luật, hành chính, xây dựng… Ưu tiên công chức có bằng Đại học hoặc tương 

đương về Công nghệ thông tin. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐ ngày 

24/01/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin.  

3. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn đăng ký dự tuyển hoặc đơn xin chuyển công tác; 

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền, trong 

thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có chứng thực của cơ quan 

có thẩm quyền; 

-  Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp 

hồ sơ; 

- Hai phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ người nhận. 
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4. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ  

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận hồ sơ từ ngày đăng thông báo cho đến hết 

ngày 25/12/2019 tại 50 Phan Bội Châu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (điện thoại 

liên hệ 0269 3876838)./. 
 

 

Nơi nhận:      
- Báo Gia Lai. 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử BQL KKT; 

- Lưu Văn thư BQL KKT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Văn Binh 
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