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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển viên chức năm 2018
(Đợt 2)
Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam tổ chức tuyển viên chức năm 2018 đợt 2 như sau:
1. Đối tượng dự tuyển: là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời từ 18
trở lên.
2. Điều kiện dự tuyển:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng, đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp
vụ của ngạch dự tuyển.
- Có đủ sức khỏe để làm việc.
- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành tuyển dụng.
3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
+ Trắc địa: 01
Ngạch nghiên cứu viên (V.05.01.03):
4. Hồ sơ dự tuyển:
Hồ sơ dự xét tuyển gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền còn trong thời hạn 6
tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- 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 tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày
21/11/2007 của Bộ y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
- 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 còn thời hạn sử dụng. Văn bằng do cơ sở
đào tạo nước ngoài cấp được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
Trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014 TTBGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ
6 bậc dung cho Việt nam.
Trình độ tin học 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;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền chứng thực;

5. Nội dung và hình thức tổ chức xét tuyển:
a. Xét hồ sơ và kết quả học tập;
b. Phỏng vấn tại Ban kiểm tra sát hạch. Các nội dung phỏng vấn:
- Hiểu biết chung về địa lý; Kiến thức cơ bản về địa lý;
- Kiến thức chuyên ngành trắc địa;
- Thành tích nghiên cứu khoa học.
6. Kê hoạch xét tuyển
a. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 13/9/2018 đến hết ngày 10/10/2018 (trong giờ
hành chính).
b. Thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 10/2018.
c. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý tổng hợp - Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM,
lầu 5, số 01 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. HCM (chị Lê Thị Ngọc Tiếu; ĐT:
028.38299618).
7. Lệ phí dự tuyển: 260.000đ/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số
163/2010/TTLT-BTC-BNV).
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