
ì

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN NỘI CHÍNH

* Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Số 156-TB/BNCTW

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG CỒNG CHỨC NĂM 2019

Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/BNCTW, ngày 31/5/2019 của Ban Nội 
chính Trung ương về tuyển dụng công chức năm 2019, Ban Nội chính Trung 
ương thông báo nội dung tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

I. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BẰNG HÌNH THỨC TIÉP NHẬN 
KHÔNG QUA THI TUYỂN

1. Số lượng: 07 chỉ tiêu.
2. Vị trí
- 05 chuyên viên về công tác nội chính.
- 01 chuyên viên về công tác phòng, chống tham nhũng.
- 01 chuyên viên quản lý, phát triển nhân lực.
3. Đối tượng tiếp nhận
- Công chức đang công tác tại các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, 

Mặt trận Tố quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội.
- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ sỹ quan trong 

lực lượng vũ trang, người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà 
nước đã có ít nhất 05 năm công tác theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Nghị 
định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 
thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn
4.1. Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện theo quy định 

tại Điều 36, Luật Cán bộ, công chức.
4.2. Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:
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* Vị trí Chuyên viên nội chỉnh (theo dõi xử lý vụ việc, vụ án): 04 chỉ tiêu
- Yêu cầu trình độ, cơ sở đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên 

ngành sau:
+ An ninh, điều tra (Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát 

nhân dân).
+ Luật (Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường 

Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật TP. Hồ 
Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiểm sát).

+ Kiểm toán (Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, 
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

- Yêu cầu công việc đang đảm nhiệm: đang trực tiếp làm công tác chuyên 
môn tại các cơ quan Công an (điều tra viên), Tòa án (thẩm phán - xét xử vụ án 
hình sự, kinh tế), Viện kiểm sát (kiểm sát viên - kiểm sát vụ án hình sự, kinh tế), 
Thanh tra (thanh tra viên), Kiểm toán nhà nước (kiểm toán viên).

* Vị trí Chuyên viên nội chính (theo dõi tồ chức và hoạt động của cơ 
quan nội chính): 01 chỉ tiêu

- Yêu cầu trình độ, cơ sở đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên 
ngành sau:

+ An ninh, điều tra (Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát 
nhân dân).

+ Luật (Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường 
Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật TP. Hồ 
Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiểm sát).

- Yêu cầu công việc đang đảm nhiệm: đang làm các công việc chuyên 
môn, nghiệp vụ về công tác nội chính tại các cơ quan công an, tòa án, viện kiểm 
sát, thanh tra, quân đội, tư pháp hoặc tại các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

* Vị trí Chuyên viên theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng: 01 
chỉ tiêu

- Yêu cầu trình độ, cơ'SỞ đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 
ngành sau:

+ Luật (Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường 
Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

+  Tài chỉnh, Quản lỷ tài chính công, Kỉnh tế, Ngân hàng (T rư ờ n g  Đ ại h ọ c  

K in h  tế  q u ố c  d ân , H ọ c  v iệ n  T ài ch ính , H ọ c  v iện  N g â n  h àn g , T rư ờ n g  Đ ại học  K in h

2



tế TP. Hồ Chí Minh).
+ Quản lý hành chính công (Học viện Hành chính quốc gia).
- Yêu cầu công việc đang đảm nhiệm: đang làm các công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ về quản lý kinh tế, thanh tra trong lĩnh vực kinh tế, pháp chế tại 
các bộ, ngành và một số ban, sở, ngành của thành phố Hà Nội.

* Vị trí Chuyên viên quản lỷ, phát triển nhân lực: 01 chỉ tiêu
- Yêu cầu trình độ, cơ sở đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên 

ngành sau:
+ Luật (Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường 

Đái học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quoc gia TP. Hồ Chí Minh).
+ Quản trị nhân lực (Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học 

Lao động - Xã hội, Trường Đại học Nội vụ).
+ Quản lý hành chỉnh công (Học viện Hành chính quốc gia).
+ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
- Yêu cầu công việc đang đảm nhiệm: đang làm công tác tổ chức cán bộ 

hoặc nghiên cứu, đào tạo về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức tại các ban, 
bộ, ngành ở Trung ương hoặc cấp tỉnh.

(Người dự tuyển tốt nghiệp đại học các chuyên ngành theo yêu cầu tại 
các cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải có xác nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4.3. Có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực phù hợp với 
vị trí tuyển dụng.

4.4. Độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống; trường họp đặc biệt không quá 45 tuổi.
4.5. Là Đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị theo Quy 

định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn 
đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

(Các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đổi với tùng vị trí tuyển dụng xem tại 
Phụ lục tiêu chuẩn, điều kiện dăng kỷ dự tuyến kềm theo Thông báo này)

5. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận không qua thi tuyển.
- Tổ chức sát hạch trình độ chuyên môn và phỏng vấn trực tiếp.
- Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm cụ thể và xác định 

người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, 
ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức, Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018.
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6. Hồ sơ tuyển dụng
6.1. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển.
- Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C-TCTW) có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi 

đang công tác.
- Bản sao chứng thực: chứng minh nhân dân/căn cước cồng dân; các 

văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu về chuyên ngành đào tạo 
cần 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); chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; các quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình công tác.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong 
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong 
tuyển dụng công chức (nếu có).

- 3 ảnh 4 x 6  chụp trong 6 tháng gần nhất.
Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ thông tin liên hệ và danh mục hồ sơ.
6.2. Hồ sơ đối với người trúng tuyển
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
- Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan nơi đang công tác (xác nhận trong 

thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao trở lên).

7. Thòi gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Hồ sơ dự tuyển gửi qua đường bưu điện đến Vụ Tổ chức - Cán bộ, 

Ban Nội chính Trung ương. Địa chỉ: Nhà A4 phố Nguyễn Cảnh Chân, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 080.44234 - 080.43058.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 10/7/2019.
- Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.
II. THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIỂN TỐT NGHIỆP 

XUẤT SẲC
Thực hiện Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị 

và 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
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học trẻ, Ban Nội chính Trung ương thông báo tuyển dụng công chức từ sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu
2. Vị trí tuyển dụng
- Chuyên viên nội chính: 02 chỉ tiêu.
- Chuyên viên tổng hợp: 03 chỉ tiêu.
- Chuyên viên hợp tác quốc tế: 01 chỉ tiêu.
3. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
3.1. Đối tượng
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 năm 2005 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 Ồ-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.

3.2. Điều kiên9

- Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại 
Điều 36, Luật Cán bộ, công chức.

- C h u y ê n  n g à n h  v à  c ơ  s ở  đ à o  tạ o :

TT Vi trí • Cơ sở đào tao • Chuyên ngành
1 C h u y ê n  

v iê n  n ộ i 

c h ín h

1) H ọ c  v iệ n  A n  n in h  n h â n  d ân .

2 ) H ọ c  v iệ n  C ả n h  sá t n h â n  d ân .

3 ) T rư ờ n g  Đ ạ i h ọ c  L u ậ t H à  N ộ i.

1) L u ậ t

2) A n  n in h

3) Đ iề u  tra
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TT Vi trí • Cơ sở đào tao • Chuyên ngành
(02 chỉ 
tiêu)

4) Đại học Quốc gia Hà Nội.
5) Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
6) Trường Đại học Kiểm sát.
7) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2

«!

Chuyên 
viên tổng 

hợp 
(03 chỉ 
tiêu)

1) Trường Đại học Kinh tế quốc dân
2) Học viện Tài chính - Hà Nội
3) Học viện Ngân hàng - Hà Nội.
4) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Mỉnh

1) Tài chính
2) Quản lý tài 
chính công

1) Trường Đại học Kinh tế quốc dân
2) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
3) Học viện Tài chính
4) Học viện Ngân hàng

Kinh tế

1) Học viện Ngân hàng
2) Trường Đại học Kinh tế quốc dân
3) Học viện Tài chính - Hà Nội.
4) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng

Học viện Hành chính quốc gia Quản lý hành 
chính công

3 Chuyên 
viên hợp 

tác quốc tế 
(01 chỉ 
tiêu)

1) Học viện Ngoại giao
2) Trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn

Quan hệ quốc tế

1) Trường Đại học ngoại ngữ thuộc Đại 
học Quốc gia Hà Nội.

2) Trường Đại học Hà Nội

Ngoại ngữ 
(Tiếng Anh)

(Người dự tuyển tốt nghiệp đại học các chuyên ngành theo yêu cầu trên tại 
các cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải có xác nhận của Bộ Giáo dục xà Đào tạo)

4. Hình thửc, nội dung tuyển dụng
4.1. Hĩnh thức: Xét tuyển.
4.2. Nội dung xét tuyển
- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm 

bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 
140/2017/NĐ-CP.
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p 1

- Phỏng vấn, kiếm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 
năng đối với những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn về kết quả học 
tập. Điểm phỏng vấn, kiểm tra tính theo thang điểm 100.

5. Xác định thí sinh trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều 

kiện sau đây:
- Có điểm phỏng vấn, kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong 

phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.
- Có kết quả thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị và lý lịch đảm 

bảo theo quy định.
Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm cụ thể và xác định 

người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, 
ngày 15/3/2010, Nghị định 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 và Nghị định 
161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
ố. 1. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển {theo mẫu đính kèm).
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, bản 

sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu về chuyên ngành 
đào tạo cần tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, 
bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch 
ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp 
bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, 
xuất sắc thì bố sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự 
tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường.

- Giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải 
cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phố thông hoặc đại học đáp ứng 
quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong 
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
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- Bản sao công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong 
tuyển dụng công chức (nếu có).

- Bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (nếu có) được cơ quan có thẩm 
quyền chứng thực.

- 3 ảnh 4 x 6  chụp trong 6 tháng gần nhất.
Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ thông tin liên hệ và danh mục hồ sơ.
6.2. Hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
- Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan nơi đang công tác đối với thí sinh 

đã công tác sau khi tốt nghiệp (xác nhận trong thời gian công tác không vi 
phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên).

7. Thòi gian, địa điểm nhận hồ sơ và phỏng vấn
7.1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
- Hồ sơ dự tuyển gửi qua đường bưu điện đến Vụ Tổ chức - Cán bộ, 

Ban Nội chính Trung ương. Địa chỉ: Nhà A4 phố Nguyễn Cảnh Chân, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 080.44234 - 080.43058.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 10/7/2019
- Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển; 

không thu lệ phí xét tuyển.
7.2. Thời gian và địa điểm phỏng vấn
- Thời gian phỏng vấn: dự kiến vào tháng 7/2019.
- Địa điểm phỏng vấn: Ban Nội chính Trung ương, Nhà A4, phố 

Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội./.

Nơi nhân: K/T TRƯỞNG BAN
- BNCTW: TB, các PTB; P H Ó  JEXĨỏNG BAN T H Ư Ờ N G  T R ự C

Các đon vị,
- Lưu: BNCTW, Vụ 7(2).

Võ Văn Dũng
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PHỤ LỤC 1
/ '*/  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể đối với các vị trí tiếp nhận không qua thi tuyển

(kèm theo Thông bảo số ơfS6 -TB/BNCTW, ngày 3//5/2019 về tuyển dụng công chức của Ban Nội chỉnh Trung ương)
______________________________________ : _______________________________________________ :____________________

ban^ C E SỊnợ trung ương

TT Vị trí cần tuyển dụng Số
lượng

Yêu cầu về trình độ
Các điều kiên bắt buôc khác2

Tốt nghiệp đại học trở lên tại các 
cơ sở đào tạo1

Chuyên
ngành Ngoại ngữ Tin học

I Vụ Theo dõi xử  lý các vụ án

1

C huyên viên 
nội chính

(Theo dõi xử  lý vụ 
việc, vụ án)

04

1) H ọc viện A n ninh nhân dân
2) H ọc viện Cảnh sát nhân dân

A n ninh, 
Đ iều tra

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ với 
trình độ tưcmg 
đưong bâc 2 

khung năng lực 
ngoại ngữ Việt 

Nam theo Thông 
tư 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 

24/01/2014

Có chứng chỉ 
tin học với 
trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng 
sử dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản theo 
Thông tư 

03/2014/TT- 
BTTTT, ngày 

11/3/2014

- Là đảng viên Đ ảng Cộng sản 
V iệt Nam .
- Độ tuổi: Từ 40 tuổi trở 
xuống; trường hợp đặc biệt 
không quá 45 tuổi.
- Kinh nghiệm  công tác: 05 
năm  trở lên.
- Đ ang trực tiếp làm  công tác 
chuyên m ôn tại các cơ quan 
Công an (điều tra  viên), Tòa 
án (thẩm  phán - xét xử vụ án 
hình sự, kinh tế), V iện kiểm  
sát (kiểm  sát viên - kiểm  sát 
vụ án hình sự, kinh tế), Thanh

1) H ọc viện A n ninh nhân dân
2) Học viện Cảnh sát nhân dân
3) Trường Đại học Luật H à Nội
4) Đại học Q uốc gia H à N ội
5) Trường Đại học Luật TP. H ồ 
Chí M inh
6) Đại học Q uốc gia TP. H ồ Chí 
M inh
7) Trường Đ ại học K iểm  sát.

Luật

1 Người dự tuyển tốt nghiệp đại học các chuyên ngành theo yêu cầu tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải có xác nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Thời điểm tính tuổi dự tuyển: từ ngày 01/6/2019.

Thời gian công tác tính tròn theo tháng: 5 năm = 60 tháng.
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TT Vị trí cần tuyến dụng Số
lượng

Yêu cầu về trình độ
Các điều kiên bắt buôc khác2

tra  (thanh tra  viên), K iểm  toán 
nhà nước (kiểm  toán viên)

Tốt nghiệp đại học trở lên tại các 
cơ sở đào tạo1

Chuyên
ngành Ngoại ngữ Tin học

1) Trường Đại học Kinh tế quốc dân
2) H ọc viện Tài chính
3) T rường Đại học K inh tế 
TP.HỒ Chí M inh
4) H ọc viện N gân hàng

K iểm
toán

II Vụ C ơ quan nội chính

1.

C huyên viên 
nội chính

(Theo dõi tổ  chức và 
hoạt động của cơ 
quan nội chính)

01

1) H ọc viện A n ninh nhân dân
2) Học viện Cảnh sát nhân dân

A n ninh, 
Đ iều tra

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ với 
trình độ tương 
đương bậc 2 

khung năng lực 
ngoại ngữ Việt 

Nam theo Thông 
tư 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 

24/01/2014

Có chứng chỉ 
tin học với 
trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng 
sử dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản theo 
Thông tư 

03/2014/TT- 
BTTTT, ngày 

11/3/2014

- L à đảng viên Đ ảng Cộng sản 
V iệt N am .
- Đ ộ tuổi: Từ 40 tuổi trở 
xuống; trường hợp đặc biệt 
không quá 45 tuổi.
- K inh nghiệm  công tác: 05 
năm  trở  lên.
- Đ ang làm  các công việc 
chuyên m ôn, nghiệp vụ về 
công tác nội chính tại các co 
quan công an, tòa án, viện 
kiểm  sát, thanh tra, quân đội, 
.tư pháp hoặc tại các ban nội 
chính tỉnh ủy, thành ủy.

1) H ọc viện A n ninh nhân dân
2) H ọc viện Cảnh sát nhân dân
3) Trường Đại học Luật H à N ội
4) Đại học Quốc gia H à Nội
5) T rường Đại học Luật TP. Hồ 
Chí M inh
6) Đại học Q uốc gia TP. H ồ Chí 
M inh
7) T rường Đại học K iểm  sát.

Luật
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TT Vị trí cần tuyến dụng SỐ
lượng

Yêu cầu về trình độ
Các điều kiên bắt buôc khác2

Tốt nghiệp đại học trở lên tại các 
cơ sở đào tạo1

Chuyên
ngành Ngoại ngữ Tin học

I I I Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham  nhũng

1.
C huyên viên theo 

dõi công tác phòng, 
chống tham  nhũng

01

1) T rường Đại học Luật H à N ội
2) Đ ại học Quốc gia H à Nội
3) T rường Đại học Luật TP. Hồ 
Chí M inh
4) Đ ại học Q uốc gia TP. H ồ Chí 
M inh

Luật

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ với 
trình độ tương 
đương bậc 2 

khung năng lực 
ngoại ngữ Việt 

Nam theo Thông 
tư01/2014/TT- 
BG DĐ T ngày 

24/01/2014

Có chứng chỉ 
tin học với 
trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng 
sử dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản theo 
Thông tư 

03/2014/TT- 
BTTTT, ngày 

11/3/2014

- Là đảng viên Đ ảng Cộng sản 
V iệt Nam .
- Đ ộ tuổi: Từ 40 tuổi trở 
xuống; trường hcrp đặc biệt 
không quá 45 tuổi.
- K inh nghiệm  công tác; 05 
năm  trở  lên.
- Đ ang làm  các công việc 
chuyên m ôn, nghiệp vụ về 
quản lý kinh tế, thanh tra trong 
lĩnh vực kinh tế, pháp ché tại 
các bộ, ngành và m ột số ban, 
sở, ngành của thành phố Hà 
Nội.

1) Trường Đại học Kinh tế quốc 
dân

2) H ọc viện Tài chính

3) H ọc viện N gân hàng

4) T rường Đại học K inh tế TP. 
H ồ Chí M inh

Kinh tế; 
Tài chính; 

Quản lý 
tài chính 

công;
Ngân hàng

H ọc viện H ành chính quốc gia

Quản lý 
hành 
chính 
công
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Số
Yêu cầu về trình độ

Các điều kiên bắt buôc khác2
TT Vị trí cân tuyên dụng lượng Tốt nghiệp đại học trở lên tại các 

cơ sở đào tạo1
Chuyên
ngành Ngoại ngữ Tin học

IV V ụ Tổ ch ứ c - Cán bộ

1) T rường Đại học Luật H à Nội
2) Đ ại học Q uốc gia H à N ội
3) Trường Đại học Luật TP. Hồ 
Chí M inh
4) Đ ại học Q uốc gia TP. H ồ Chí 
M inh

* *

Luật

Có chứng chỉ 
ngoại ngữ với 
trình độ tương 
đương bậc 2 

khung năng lực 
ngoại ngữ Việt 

Nam theo Thông 
tư01/2014/TT-

CÓ chứng chỉ 
tin học với 
trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng 
sử dụng công 
nghệ thông tin 

cơ bản theo 
Thông tư

- Là đảng viên Đ ảng Cộng sản 
V iệt N am .
- Độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống.
- K inh nghiệm  công tác: 05 
năm  trở  lên.
- Đ ang làm  công tác tổ  chức 
cán bộ hoặc nghiên cứu, đào 
tao về cán bô, công chức tai

1.
C huyên viên quản 
lý, phát triển nhân 

lực
01

1) Trường Đại học K inh tế quốc 
dân

2) T rường Đại học Lao động - 
X ã hội

3) Trường Đ ại học N ội vụ

Q uản trị 
nhân lực

BGDĐT ngày 
24/01/2014

03/2014/TT- 
BTTTT, ngày 

11/3/2014

các ban, bộ, ngành ở Trung 
ương hoặc cấp tỉnh.
- G iới tính: N am .

H ọc viện H ành chính Q uốc gia.
Q uản lý 

hành 
chính 
công

1) H ọc viện Chính trị Quốc gia 
H ồ Chí M inh

2) H ọc viện B áo chí và Tuyên 
truyền

X ây dựng 
Đ ảng và 

chính 
quyền 

nhà nước
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