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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 

Căn cứ Công văn số 2136/ĐCKS-TCCB ngày 06/8/2020 của Tổng Cục 

trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt số lượng 

người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng, Liên đoàn Địa chất Tây 

Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 

I. Vị trí tuyển dụng, số lượng: 

1. Vị trí văn thư 

- Trình độ đào tạo: Trung cấp trở lên 

- Chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ 

- Số lượng: 01 người 

 2. Vị trí kế toán thống kê 

- Trình độ đào tạo: Đại học trở lên trở lên 

- Chuyên ngành: Kế toán 

- Số lượng: 01 người 

3. Vị trí  Kế hoạch: 

- Trình độ đào tạo: Đại học trở lên trở lên 

- Chuyên ngành: Kinh tế 

- Số lượng: 01 người 

4. Vị trí Điều tra địa chất, khoáng sản 

- Trình độ đào tạo: Đại học trở lên trở lên 

- Số lượng 11 người, gồm: 

- Chuyên ngành Địa chất: 09 người 

 - Chuyên ngành Địa vật lý: 02 người 

II. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

 - Là công dân Việt Nam, có tuổi đời không quá 50 tuổi 

 - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng 

nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ vị trí tuyển dụng;  

- Đối v i các chuyên ngành Địa chất, Địa vật lý ưu tiên tuyển dụng nam gi i, 

có khả năng đi thực địa thường xuyên tại khu vực miền núi, theo chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị. 

 - Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng chứng chỉ đào tạo 

theo tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng. 

 - Ưu tiên những người đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác đúng chuyên 

ngành, lĩnh vực cần tuyển. 

 III. Nguyên tắc tuyển dụng : 

          - Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. 

- Đảm bảo tính cạnh tranh.  

- Tuyển chọn được người đáp ứng v i vị trí việc làm. 

- Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành 



 IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

 Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng. Hồ sơ 

đăng ký dự tuyển viên chức theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 

năm 2019 của Bộ Nội vụ, bao gồm: 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gồm: 

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ghi rõ vị trí dự tuyển. 

 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thầm quyền trong 

thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

 3. Bản sao giấy khai sinh (công chứng) 

 4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; Kết 

quả học tập được cơ quan có thẩm quyển chứng thực (công chứng). 

 5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 

được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về hư ng dẫn khám sức 

khỏe (có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). 

 6. Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, quá trình công tác; có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đang công tác (nếu đã tham gia làm việc có đóng bảo hiểm xã hội). 

 V. Hình thức tuyển dụng 

 Xét tuyển viên chức (hình thức phỏng vấn trực tiếp) 

 VI. Thời gian và địa điểm xét tuyển và nộp hồ sơ 

 - Địa điểm xét tuyển và nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Liên đoàn 

Địa chất Tây Bắc, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà 

Nội.  

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ 10/8/2020 đến ngày 

10/9/2020 (Liên đoàn không thu lệ phí tuyển dụng; không trả lại hồ sơ nếu không 

trúng tuyển). Địa chỉ: Nguyễn Chí Anh, Liên đoàn Địa chất Tây Bắc. 

  Di động: 038932848; gmail: hoangvietanh62@yahoo.com.vn. 

 

 

 KT. LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG 

PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Kiên 
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