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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức 

 Cục Thống kê Ninh Bình năm 2022 

 
Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình tiếp tục nhân Hồ sơ tuyển dụng công chức 

năm 2022 với 02 chỉ tiêu công chức theo vị trí việc làm, cụ thể như sau: 

1. 01 công chức có trình độ đại học trở lên 

- Có chuyên ngành đạo tạo trình độ đại học là: Tin học, điện tử Tin học, 

Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, hệ 

thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy 

tính, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng, Sư phạm Tin học, điện tử Viễn thông. 

- Vị trí việc làm: Phòng Thu thập Thông tin thống kê, Cục Thống kê Ninh Bình 

- Ngạch Thống kê viên. 

2. 01 công chức có trình độ đại học trở lên 

- Có chuyên ngành đạo tạo trình độ đại học là: Văn thư lưu trữ, Hành 

chính học, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Thư ký văn phòng. 

- Vị trí việc làm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê Ninh Bình. 

- Ngạch Chuyên viên. 

3. Điều kiện, hồ sơ đăng ký thi tuyển và các thông tin khác  

Thí sinh truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại 

địa chỉ: http://www.gso.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Cục Thống kê 

Ninh Bình tại địa chỉ: http://thongkeninhbinh.gov.vn. 

4. Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 

03/8/2022. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ. 

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ  

Thí sinh nộp Hồ sơ trực tiếp (không gửi nộp hộ và đường bưu điện) tại trụ 

sở cơ quan Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Trí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc 

trụ sở Cục Thống kê Ninh Bình, phố 9, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình (qua Phòng Tổ chức - Hành chính, điện thoại: 0912151651)./. 

                                                                                            CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                    Bùi Văn Đồng 

http://www.gso.gov.vn/
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