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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-NP 

ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ  

từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 
 

 

 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 4526/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh, 

Thông báo số 01/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt chỉ 

tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 theo Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng công chức 

năm 2020 như sau: 

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Vị trí, chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển 

1.1. Vị trí tuyển dụng: Quản lý bình đẳng giới 

1.2. Số lượng: 01 chỉ tiêu 

1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển 

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần 

xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: 

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

b) Đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

d) Trình độ đào tạo: 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 06 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 trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin. 

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Đối tượng dự tuyển 

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, bao gồm: 
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a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở 

trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng 

chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm 

học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi 

quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh 

học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời 

gian học ở cấp trung học phổ thông; 

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia 

hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học; 

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các 

môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong 

thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 

b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược 

sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại 

Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ 

các tiêu chuẩn sau đây: 

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Mục 2 Phần I Thông 

báo này; 

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại 

học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học. 

c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên 

khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 

23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điểm b Mục 2 Phần I Thông báo này. 

3. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức 

a) Không cư trú tại Việt Nam; 

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang 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. 

II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Đăng ký dự tuyển 

a) Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, 

điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục kèm theo Thông báo này). 

- 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. Các văn bằng, bảng điểm, 
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chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.  

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh 

đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học 

đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức 

(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận. 

b) Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 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. 

c) Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: 

Thí sinh dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ về Văn phòng Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội từ ngày thông báo đến hết ngày 07/02/2020 (trong giờ hành chính, 

ngày làm việc). 

Để biết thêm thông tin và mẫu hồ sơ, liên hệ đồng chí Ngô Thị Kiều Oanh, 

Chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0911.098.388 hoặc truy cập trang thông 

tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh tại địa chỉ 

http://ldtbxh.hatinh.gov.vn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các PGĐ; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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