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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

  

 Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam phê duyệt, Liên đoàn Vật lý Địa chất thông báo tuyển dụng viên chức năm 

2020 như sau: 

 I. Vị trí tuyển dụng, số lượng, chức danh nghề nghiệp 

 1. Vị trí, số lượng:  

- Vị trí Điều tra địa chất, khoáng sản: 9 người; gồm: 

 + 03 Kỹ sư Địa vật lý 

 + 01 Kỹ sư Địa chất 

 + 01 Kỹ sư Điện-Điện tử 

 + 01 Kỹ sư vật lý 

 + 03 Kỹ sư Môi trường 

 - Chức danh nghề nghiệp: Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III; Mã ngạch: 

V.06.02.05.  

 2. Vị trí, số lượng:  

- Vị trí Kế toán thống kê: 01 người; gồm: 

 + 01 Cử nhân Kế toán  

 - Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên  Mã ngạch: 06031 

 3. Vị trí, số lượng:  

- Vị trí Kế hoạch: 02 người, gồm: 

 + 02 Cử nhân Kế toán/Kinh tế 

 - Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên Mã ngạch: 06031 

 II. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: 

- Là công dân Việt Nam, có tuổi đời dưới 45 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. 

 - Tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chuyên ngành địa vật lý, địa chất, vật lý, 

điện-điện tử, môi trường; chuyên ngành kế toán, chuyên ngành kinh tế. 



- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ 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 (tương đương 

trình độ B trở lên). 

 - 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. 

 2. Điều kiện ưu tiên 

 Ưu tiên tiếp nhận, tuyển dụng viên chức có kinh nghiệm công tác đúng chuyên 

ngành cần tuyển dụng từ 3 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí cần tuyển 

dụng. 

III. Nguyên tắc tuyển dụng : 

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

2.  Đảm bảo tính cạnh tranh. 

3. Tuyển chọn được người đáp ứng với vị trí việc làm. 

4. Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành 

 IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ). 

2. Bản sao giấy khai sinh; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả 

học tập chuyên ngành đăng ký dự tuyển. (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo 

nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có 

thẩm quyền công nhận). 

3. Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.  

4. 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, đơn vị (đối với vị 

trí dự tuyển yêu cầu kinh nghiệm công tác).  

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 tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 

06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe. 

  6. 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. 

7. Hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; 

Hồ sơ dự tuyển phải bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ họ tên, 

địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ.  



 V. Hình thức tuyển dụng 

 Xét tuyển; thực hiện theo Quy chế tuyển dụng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam. 

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu 

đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển sẽ tham 

dự vòng 2. 

2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển. 

VI. Thời gian và địa điểm xét tuyển 

 - Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 5/2020 

- Địa điểm xét tuyển: Liên đoàn Vật lý Địa chất, số 1, Ngõ 95, đường Chiến Thắng, 

Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. 

 VII. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và phí tuyển dụng 

1- Người tham gia dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức - Hành chính (bộ 

phận tổ chức cán bộ) Liên đoàn Vật lý Địa chất, số 1, Ngõ 95, đường Chiến Thắng, Văn 

Quán, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: cơ quan: 024.38544240. 

 2- Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày thông báo này được phát hành. Liên đoàn không trả lại hồ sơ dự tuyển. 

3- Phí tuyển dụng: 500.000đ/người (năm trăm ngàn đồng/người) 

 

 

Nơi nhận:  LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG 
- Tổng cục ĐC&KSVN (để báo cáo);   
- Vụ TCCB Tổng cục;   
- Trang Website Liên đoàn Vật lý Địa chất; 

- Niêm yết tại Liên đoàn; 

- Báo muaban.net; 

  

- Lưu: VT, TCHC.   

 Lại Mạnh Giàu 
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