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THÔNG BÁO
Bổ sung một số nội dung của Thông báo tuyển dụng sinh viên
tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2020
Tiếp theo Thông báo số 2615/SNV-TCBCCCVC ngày 10/7/2020 của Sở Nội
vụ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Sở Nội vụ thông báo bổ sung một số nội dung về tuyển dụng sinh viên tốt
nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại các sở, ngành tỉnh và Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố năm 2020, như sau:
1. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 2
Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (đã nêu tại Thông
báo số 2615/SNV-TCBCCCVC ngày 10/7/2020 của Sở Nội vụ), thí sinh phải đảm
bảo các điều kiện chung nêu tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và tiêu chuẩn về
văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cụ thể như sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học/sau đại học với chuyên ngành phù hợp yêu cầu
của vị trí việc làm cần tuyển (theo Thông báo số 2615/SNV-TCBCCCVC ngày
10/7/2020 của Sở Nội vụ) và các giấy tờ chứng minh đáp ứng một trong các tiêu
chuẩn sau đây:
+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi
cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp
quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế
thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin
học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở
cấp trung học phổ thông;
+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia
hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn
toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian
học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
b) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng
lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam;

c) 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 Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng
dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLTBGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và
Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).
2. Hình thức, nội dung tuyển dụng
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, cụ thể:
Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc
làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được
tiếp tục tham dự vòng 2.
Vòng 2:
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự
tuyển.
- Thời gian phỏng vấn 30 phút.
- Nội dung phỏng vấn: về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của
người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (bao
gồm cả hiểu biết về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước).
3. Về hồ sơ đăng ký dự tuyển
Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành
kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
Thí sinh mang theo văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, chứng chỉ có
liên quan để đối chiếu khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển (các trường hợp bằng
tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt Nam. Bằng
tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học
tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam theo hình thức liên kết phải
được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào
tạo công nhận theo quy định).
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 14/8/2020 (điều
chỉnh theo Thông báo số 2615/SNV-TCBCCCVC ngày 10/7/2020).
Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy
tờ theo quy định.
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Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dự tuyển dụng là sinh
viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại các sở, ngành tỉnh và
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố năm 2020 được biết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND huyện,thị xã, thành phố;
- Đài PTTHLA, Báo LA;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Sở Nội vụ;
- Văn phòng SNV (để niêm yết);
- Lưu: VT, TCBCCCVC, Vt.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bon
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