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THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Viện Địa chất và Địa vật lý biển tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018, thông
tin như sau:
1. Số lượng người cần tuyển: 01 người
- Vị trí: Chức danh nghiên cứu khoa học (hạng III), mã số V.05.01.03
- Chuyên ngành: Địa chất dầu khí;
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1. 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 viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về
hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa
bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Hồ sơ:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương, cơ quan có thẩm
quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự
tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào
tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn
30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu
có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
- 02 phong bì dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận và 2 ảnh cỡ 3 x 4 của người
dự tuyển.
Lưu ý:
+ Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm, mặt ngoài ghi HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ
THI VIÊN CHỨC NĂM 2018, ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên người đăng ký dự tuyển và
thống kê đầy đủ các loại giấy tờ trong bì hồ sơ.
+ Ứng viên đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Hồ sơ các ứng viên
đã nộp sẽ không hoàn trả lại.
4. Hình thức và nội dung xét tuyển viên chức
- Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển có phỏng vấn
theo quy định hiện hành.
- Nội dung:
+ Xét kết quả học tập bao gồm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển
+ Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/hồ sơ.
- Thời gian xét tuyển: 01 ngày, (dự kiến) ngày 10 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm xét tuyển: Phòng họp tầng 8, nhà A27, Viện Địa chất và Địa vật lý
biển, 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển:
Thời hạn nhận hồ sơ: 16h30 ngày 24 tháng 9 năm 2018.
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 307, nhà A27, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, 18
Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội).
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:

- Bản tin;
- Trang Web của Viện ĐCĐVLB;
- Lưu VT.HS.BH.05.
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(đã ký tên và đóng dấu)

Đỗ Huy Cường
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.............., ngày.....tháng....năm 20.......
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên: .................................................................... Nam, Nữ: .....................
Ngày sinh: ...........................................................................................................
Quê quán: ...........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................
Điện thoại liên lạc:...............................................................................................
Dân tộc: ...............................................................................................................
Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ......................................................................
Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1) ............................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của ............................ (2),
tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí
việc làm .......................................... (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển
viên chức theo thông báo của quý Viện.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị
có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sao giấy khai sinh;
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ....................... (4)
4. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có)
6. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển
dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

