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THÔNG BÁO 
Tuyển dụng công chức cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
và yêu cầu, nhu cầu vị trí việc làm của Văn phòng và các ban thuộc cơ quan, Đoàn 
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng công chức 
năm 2017 như sau: 

I. Số lượng: 22 người. 

II. Hình thức: Xét tuyển, tiếp nhận.  

III. Điều kiện đăng ký xét tuyển, tiếp nhận  

1. Người đủ điều kiện đăng ký xét tuyển, tiếp nhận thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể: 

-   Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; 

-  Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; 

-  Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong 
ngành, lĩnh vực liên quan từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng.  

2.  Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển, tiếp nhận: 

- 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. 

IV. Vị trí, số lượng và yêu cầu đối với từng vị trí (theo bảng gửi kèm) 

V. Hồ sơ tuyển dụng 

- Đơn đăng ký dự tuyển/xin chuyển công tác (tham khảo mẫu ban hành kèm 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ). 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời 
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển. 

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân về phẩm chất chính trị, phẩm chất 
đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các 
hình thức khen thưởng đã đạt được (nếu có), có xác nhận của cơ quan có thẩm 
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quyền; bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm gần nhất có xác nhận của cấp ủy theo 
quy định (nếu là đảng viên). 

- Bản sao có chứng thực: giấy khai sinh, văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập. 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm 
quyền chứng thực. 

- 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 
và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. 

Toàn bộ hồ sơ được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, số điện thoại, địa chỉ email, 
danh mục tài liệu bên trong.  

VI. Thời gian tuyển dụng: Tháng 10/2017. 

VII. Địa điểm: Trụ sở Trung ương Hội LHPN Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội. 

VIII. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển:  

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 30/8/2017 đến 
17h00 ngày 29/9/2017.  

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, 39 
Hàng Chuối, Hà Nội. Điện thoại: (024) 39718373 (nhận trực tiếp hoặc nhận qua 
đường bưu điện và chỉ nhận hồ sơ đã đủ giấy tờ theo quy định; đối với hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu của bưu điện). Không trả 
lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển. 

3. Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

Nơi nhận: 
- Các ban, đơn vị cơ quan TW Hội; 
- Hội LHPN 63 tỉnh/thành; 
- Một số bộ, ngành, trường đại học liên quan; 
- Báo PNVN; 
- Trang web của Hội; 
- Lưu: VT, TC. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  
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