
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 

tuyển cán bộ, công chức năm 2019 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu 

cán bộ, công chức năm 2019. Các vị trí tuyển dụng gồm: 

- 01 Phó trưởng phòng Văn phòng đại diện miền Nam; 

- 01 chuyên viên làm công tác tổng hợp tại Văn phòng Đảng ủy Khối 

- 01 chuyên viên làm công tác tổ chức tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; 

- 01 Chánh Văn phòng Đoàn Khối. 

Hình thức và đối tượng tuyển dụng 

- Tiếp nhận đối với các trường hợp đang là công chức tại các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; có kinh nghiệm công tác ít 

nhất 03 năm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí tuyển dụng; riêng vị trí Chánh Văn 

phòng Đoàn Khối có kinh nghiệm công tác phù hợp ít nhất 05 năm và có đủ các 

tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại mục 3, phần II, Kế hoạch số 

77-KH/ĐUK ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyển dụng cán 

bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối. 

- Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác 

ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên, phù hợp với yêu cầu của 

vị trí việc làm cần tuyển dụng , có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có đủ các tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại mục 3, phần II, Kế hoạch số 77-

KH/ĐUK ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyển dụng cán 

bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối, gồm: 

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm việc từ đủ 05 

năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể 

thời gian tập sự); 

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm 

công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên trong lực 

lượng vũ trang (quân đội, công an), tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng 

chính thức vào quân đội, công an; 

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ (chủ tịch hội đồng thành viên/hội đồng quản 

trị, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, kiểm soát 

viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) 

tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các 

chức danh quản lý (chủ tịch hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, thành viên hội 

đồng thành viên/hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, 

phó giám đốc) tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, đã có 

thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 05 năm (60 tháng), 

không kể thời gian thử việc. 

+ Các trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có 

thẩm quyền đồng ý điều động, luân chuyển (không thuộc trường hợp giải quyết chế 

độ thôi việc) đến làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, 
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doanh nghiệp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 05 

năm (60 tháng), không kể thời gian thử việc. 

Điều kiện đăng ký dự tuyển:  

- Có đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Đảng ủy Khối). 

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

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp. 

- Có sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Có đầy đủ các quyền công dân theo quy định của pháp luật. Không bị mất hoặc bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc xem xét kỷ 

luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, 

quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào 

cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

- Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có phụ lục 

chi tiết kèm theo). 

- Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.  

Hồ sơ dự tuyển: 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển do người có nhu cầu dự tuyển trực tiếp nộp, không được 

trả lại nếu không trúng tuyển, gồm: 

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm); 

2. Sơ  yếu  lý  lịch  (mẫu  2C/TCTW-98  của  Ban  Tổ chức  Trung  ương)  có  xác  nhận 

của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương; 

3. Bản sao chứng thực: chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; văn bằng 

chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển (đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài 

cấp phải có giấy xác nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

4. Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động; 

5. Bản photo sổ bảo hiểm xã hội;

6. Quyết định bổ nhiệm (nếu có), quyết định nâng bậc lương (mới nhất);

7. Giấy  chứng  nhận  sức  khỏe  do  cơ  quan  y  tế cấp  huyện  hoặc  tương  đương  cấp 

trong thời hạn 30 ngày (tính đến ngày nộp hồ sơ);

8. Bản sao công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng 

công chức (nếu có).

9.  03  phong  bì  thư  dán  tem  ghi  rõ  địa  chỉ  người  nhận;  03  ảnh  4x6  chụp  trong  6 

tháng gần nhất.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ 

các  thông  tin  quy  định,  gồm: địa  chỉ  liên  lạc,  điện  thoại,  e-mail  (nếu  có)...  Các 

trường  hợp  khai  man,  giả  mạo  hồ  sơ  sẽ  bị  hủy  kết  quả  tuyển dụng và  xử  lý  theo 

quy định của pháp luật.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/8 đến ngày 31/8/2019 (trong giờ làm việc từ thứ 

hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa điểm nộp hồ sơ:

* 
- Thời điểm tính tuổi dự tuyển: từ ngày 01/8/2019.

- Thời gian công tác: tính tròn theo tháng, 3 năm (36 tháng), 5 năm (60 tháng).



 

*
 - Thời điểm tính tuổi dự tuyển: từ ngày 01/8/2019. 

  - Thời gian công tác: tính tròn theo tháng, 3 năm (36 tháng), 5 năm (60 tháng). 
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- Phòng C.503, tòa nhà số 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.  

- Liên hệ: Đồng chí Trần Duy Hưng, Chuyên viên phòng Tổ chức và Cán bộ, Ban 

Tổ chức Đảng ủy Khối; điện thoại: 080.48265. 

Các trường hợp không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xoá, không đúng mẫu quy định. 

- Không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. 

- Không trực tiếp nộp hồ sơ. 

- Hồ sơ nộp sau ngày quy định. 

Sau khi kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển, người dự tuyển có hồ sơ hợp lệ, đầy đủ điều kiện dự 

tuyển được Đảng ủy Khối sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ theo yêu cầu chức danh, vị trí việc làm cần tiếp nhận và các công 

việc dự kiến được giao thông qua hình thức làm 01 bài viết và phỏng vấn trực 

tiếp./. 



 

*
 - Thời điểm tính tuổi dự tuyển: từ ngày 01/8/2019. 

  - Thời gian công tác: tính tròn theo tháng, 3 năm (36 tháng), 5 năm (60 tháng). 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

 

Kính gửi: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 

 

 

Họ và tên: Nam, nữ:                    Dân tộc: 

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: 

Hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện nay: 

Điện thoại liên lạc: 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: 

Chức vụ, đơn vị công tác (nếu có): 

Đối tượng ưu tiên (nếu có): 
(1)

 

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển cán bộ, công chức 

của Cơ quan Đảng ủy Khối, tôi thấy có đủ điều kiện để đăng ký tham dự vị trí 

tuyển dụng
(2)

:............................ Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển cán bộ, 

công chức theo thông báo của quý cơ quan. 

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan 

có thẩm quyền tuyển dụng. 

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông 

báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật 

thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và 

tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 
 

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; 

(2) Ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 2018 

Người làm đơn 

        (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



               ĐẢNG ỦY KHỐI 

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG       

                

 

PHỤ LỤC: Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển 

(kèm theo Thông báo tuyển dụng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) 

 

TT Vị trí cần tuyển dụng 
Số 

lượng 

Hình thức tuyển 

dụng 

Yêu cầu về trình độ 

Các điều kiện bắt buộc khác* 
Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 

Phó trưởng phòng Văn 

phòng đại diện miền 

Nam 

01 

- Tiếp nhận;  

- Tiếp nhận không 

qua thi tuyển 

Tốt nghiệp đại 

học trở lên 

Trung 

cấp 

trở lên 

Anh 

B 

Văn 

phòng 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công tác xây dựng Đảng 

và công tác văn phòng cấp huyện, quận trở lên. 

- Am hiểu về kiến thức kinh tế; có khả năng phân tích, tổng 

hợp báo cáo. 

- Có độ tuổi từ 30 - 50 

2 

Chuyên viên tổng hợp 

Văn phòng Đảng ủy 

Khối 

01 

- Tiếp nhận;  

- Tiếp nhận không 

qua thi tuyển 

Tốt nghiệp đại 

học trở lên, ưu 

tiên ngành quản 

trị kinh doanh, tài 

chính ngân hàng, 

luật 

  
Anh 

B 

Văn 

phòng 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Độ tuổi: Không quá 45 tuổi. 

- Có thời gian công tác tại các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương hoặc công tác xây dựng đảng cấp tỉnh, cấp huyện 

và tương đương từ 03 năm trở lên đối với công chức và 05 

năm trở lên đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, 

người lao động trong các doanh nghiệp. 

- Am hiểu về kiến thức kinh tế; có khả năng đọc, hiểu báo cáo 

tài chính; có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp báo cáo. 

3 
Chuyên viên Ban Tổ 

chức Đảng ủy Khối 
01 

- Tiếp nhận;  

- Tiếp nhận không 

qua thi tuyển 

Tốt nghiệp đại 

học trở lên, ưu 

tiên tốt nghiệp 

các ngành xây 

dựng đảng, luật, 

quản trị nhân lực 

Trung 

cấp 

trở lên 

Anh 

B 

Văn 

phòng 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi. 

- Có thời gian công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc Trung ương; quận ủy, huyện ủy và tương đương 

từ 03 năm trở lên đối với công chức và 05 năm trở lên đối với 

viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp.  



 

*
 - Thời điểm tính tuổi dự tuyển: từ ngày 01/8/2019. 

  - Thời gian công tác: tính tròn theo tháng, 3 năm (36 tháng), 5 năm (60 tháng). 
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4 
Chánh Văn phòng Đoàn 

Khối 
01 

- Tiếp nhận;  

- Tiếp nhận không 

qua thi tuyển 

Tốt nghiệp Đại 

học trở lên 

Trung 

cấp 

trở lên 

Anh 

B 

Văn 

phòng 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Không quá 34 tuổi 

- Có thời gian làm công tác đoàn từ 05 năm trở lên và đã kinh 

qua thực tiễn công tác một trong các cương vị: 

+ Lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các Ban, đơn vị Đảng ủy 

Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư, Phó Bí thư 

đoàn các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối. 

+ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn quận, huyện, thị thuộc các tỉnh, 

thành đoàn. 

+ Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc 

Trung ương Đoàn; Trưởng, Phó các ban, đơn vị Cơ quan Tỉnh, 

thành đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn. 

+ Có ngoại hình phù hợp với công tác Đoàn. 

 

 

 
 




