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THÔNG BÁO   

Về việc tuyển dụng viên chức 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-SNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Sở Nội 

vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-LH ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị tỉnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2023. 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xin thông báo tuyển dụng viên chức năm 

2023, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức, bao gồm: 

- Vị trí Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp: 01 biên chế.  

- Yêu cầu trình độ chuyên môn Đại học trở lên các ngành: Luật; Quản trị 

văn phòng. 

- Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên. Mã số: 01.003. 

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển 

2.1 Người có đủ 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 

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

- Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ. 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 
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- 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. 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành 

kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ. 

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/4/2023. 

- Địa điểm tiếp nhận: Người dự tuyển nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang.  

- Địa chỉ: Số 02, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang. 

- Số điện thoại: 0374.609.929 (zalo) - 0902.215.676 (gặp bà Nguyễn Thị 

Huyền Trang, chức vụ: Chánh Văn phòng) 

5. Hình thức và nội dung xét tuyển 

* Vòng 1 

- Ngày 19/4/2023 sau khi kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển 

đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc 

làm, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều 

kiện dự xét tuyển vòng 2. 

* Vòng 2 

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2023. 

- Địa điểm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang. 

- Hội đồng tuyển dụng tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. 

- Thời gian phỏng vấn là 30 phút. 

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm: 100 điểm. 

- Nội dung phỏng vấn tập trung vào các quy định sau: 

+  Kiến thức chung: Luật viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;  
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+ Kiến thức chuyên ngành: Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của 

Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 422/QĐ-

TTg, ngày 23/3/2021 Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

(nhiệm kỳ 2019 - 2024); Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về 

tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình 

mới; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 

38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò 

nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 

Nam trong tình hình mới…và thực tiễn tình hình công tác đối ngoại nhân dân của 

tỉnh Hậu Giang. 

6. Lệ phí xét tuyển 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang trân trọng thông báo đến 

công dân có yêu cầu làm việc theo vị trí và đủ điều kiện nêu trên, nộp hồ sơ dự 

tuyển./. 

(Đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ) 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lãnh đạo cơ quan; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhân 

 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=204415
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