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THÔNG BÁO  
 Tuyển dụng công chức năm 2021 

của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai 

 

  Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo nhu cầu, cần tuyển 

dụng công chức năm 2021, cụ thể  như sau: 

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG: Số lượng tuyển dụng 04 chỉ 

tiêu công chức, trong đó: 

+ 01 chỉ tiêu có trình độ chuyên môn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý phát triển 

đô thị, vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng, trực thuộc Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. 

+ 01 chỉ tiêu có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, 

vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng, trực thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng tỉnh Lào Cai. 

+ 01 chỉ tiêu có trình độ chuyên môn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý đô thị và 

công trình, vào làm việc tại phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. 

+ 01 chỉ tiêu có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật 

xây dựng, vào làm việc tại phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. 
 
 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC: 

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 công chức: 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

- Có đơn dự tuyển (phiếu đăng ký dự tuyển);  

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; tốt nghiệp đại học trở lên theo đúng chuyên 

ngành vị trí việc làm cần tuyển dụng;  

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

- Các điều kiện, tiêu chuẩn yêu cầu của vị trí dự tuyển.  
 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức : 

- Không cư trú tại Việt Nam; 

- 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 chưa được xóa án tích; đang bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 
 

 

 



III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch số 281/KH-

UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai (được thông báo trên cổng thông tin 

điện tử của Sở Nội vụ và được gửi kèm theo Thông báo này). 

- Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ, trung thực các nội dung 

yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. 
 

2. Hoàn thiện hồ sơ sau khi trúng tuyển:   

 Được thực hiện theo Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai (được thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và được gửi 

kèm theo Thông báo này). 
 

 IV.  VỀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG; HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN VÀ 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN:  
 

 Được thực hiện theo Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai (được thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và được gửi 

kèm theo Thông báo này). 
 

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN : 

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

- Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021; 

- Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp (trong giờ hành chính) 

về Văn phòng Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai (qua bà Nguyễn Thị 

Nhung, Chánh Văn phòng Sở), hoặc gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu 

chính về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai (thời gian nhận được tính từ 

ngày giao của Bưu điện) hoặc gửi qua Email công vụ của Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng tỉnh Lào Cai contact-sgtvtxd@laocai.gov.vn 
 

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Trụ sở, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tầng 3, khối 7, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

Để biết chi tiết thông tin về tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Giao thông 

vận tải - Xây dựng, đề nghị truy cập trên trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng tỉnh Lào Cai:  

- laocai.gov.vn vào Sở Giao thông vận tải – Xây dựng\thông tin tuyển dụng.  

- sgtvtxd.laocai.gov.vn\thông tin tuyển dụng (bên phải giao diện cổng điện tử). 

Mọi liên lạc để có thông tin chi tiết, xin liên hệ với Văn phòng Sở Giao thông 

vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai và qua số điện thoại: 0214 3827279, 0387158028./. 
 
 

 

Nơi nhận:                                         GIÁM ĐỐC 
- HĐTT công chức tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Được niên yết công khai tại trụ Sở; 

- Lưu VT, VP. 

                                                                                              
                                                                                             Nguyễn Quốc Huy 
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