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Hi ding tuyn ditng
S: / 1GOL /NHCS-HDTD
V/v tuyn ding lao dng

Ha Npi, ngày /10 tháng 3 näm 2022

KInh g11i: Giám dc chi nhánh Ngân hang
ChInh sách xä hi tinh:
Can cü thu cAu lao dng cña chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi
(N}ICSXH) các tinh khu vçrc Tây Nam B.
Can cr Quyt djnh s 1638/QD-NHCS ngày 08/3/2022 cüa Tng Giárn
dc NHCSXH v vic thành 1p HOi dng tuyên dung lao dung.
D kjp thii tuyn dung lao dng cho chi nhánh NI-IC SXH các tinh khu virc
Tây Nam Bi, Chü tjch Hi dng tuyn ding lao dng thông báo mt so ni dung
v cong tác tuyn dung lao dng nhu sau:
1. Don vj, s luçrng lao dng tuyn diing: (theo Danh sách dInh kern).
2. Thông báo tuyn duing lao dng
- Thirc hin cong khai thông tin tuyn d%ing lao dng trén các phuang tin
thông tin dai chüng tai dja phung (Báo hoc Dài Phát thanh, truyn hmnh tinh;
Dài Truyn thanh cUa huyn, xä) It nht 03 s và niêm yt Cong khai tai trii sâ
lam vic cüa Ngân hang cp tinh, cp huyn, Uy Ban nhân dan cp xã xong
truâc ngày 25/3/2022.
Ni dung dàng tâi thông tin tuyn dung: Diu kin, tiêu chun dàng k dir
thi; s hxqng lao dng cn tuyk dçing cho Phông giao djch cp huyn; ni dung
h sc dàng k) dci thi; thôi han, dja dim tip nhn h s và din thoai lien h;
hInh thüc thi tuyn.
- Thrc hin tip nhn h s k tir ngày 28/3/2022 dn ht ngày 0 1/4/2022,
1p danh sách thi sinh dU diu kin däng k3, d,r thi (theo Mu 02/TTLD dInh kern)
giri v HOi sâ chInh (qua Ban T chüc can be), riêng file mm gui theo dja chi
email: tccb@vbsp.vn, chIrn nhá't vào 14h00' ngày 04/4/2022 theo djnh dung
TENCEIINHANH.DSTSDK2O22 (VI du: VINHLONG.DSTSDK2O22).
3. Diu kiin, tiên chuân
a) Diu kin
- Co quc tjch Vit Nam và cu trá hqp pháp tai Vit Nam.
- Không qua 30 tui (tinh dn thi dirn np h sa dci thi).
- Co &n dàng k dr thi, có 1 ljch rO rang duic chInh quyn dja phrnyng
ncii dàng k hO lthu thithng trü ho.c nci dang cong tác xác nhn.
- Co dü süc khoè d dam nhn cong vic.

- Không thuc mt trong các trueing hçip sau: Bj mt nàng 1irc hánh vi dan
sr, không lam chü hành vi hoc hin ch näng 1irc hành vi dan sir; có tiên an, tiên
sir hoc dang trong thi gian bj truy cüu trách nhim hInh si1, chap hành an phtt
tü, cãi to không giam gitt, quán ch, dang b áp diing bin pháp giáo dic ti xã,
phu?mg, th trAn hoc dua vào Co sâ chüa bnh, giáo dvc; bj sa thai hoc dang
trong thii gian thi hành kS' 1ut tti các don vj, t chüc khác.
-VhrInhd:
+ Ngui dàng k dir thi phái có bang tht nghip Dti h9c trithng: H9c
vin Ngn hang, Dti h9c Ngân hang thành ph H ChI Minh hoc có bAng tot
nghip chuyên ngành Tài chInh - Ngân hang, Tâi chInh - Tin t - TIn ditng, Tài
chinh doanh nghip, Tài chmnh công, Kinh t& K toán, Kirn toán thuc các Truing
dti hoc khác.
+ Co chüng chi ngoai ngft ting Anh và Tin hçc Van phông trinh d B
hoc tucmg duorng tth len (Tnr trithng hccp có bAng t& nghip chuyên mon dã
chuAn dAn ra v ngoti ngü hoc tin h9c theo quy dnh).
b) Tiêu chuAn v chiu cao: Nam cao 163cm tri len, Nü cao 155cm tth len.
4. II so' dãng k thy thi
- Dcin ding k d1r thi (vi& tay) theo MAn 01/TDLI) dInh kern.
- So ykm 1 ljch tir thut (co dn nh, dóng dAu giáp lai và xác nhn cüa co quan
có thm quyn trong th&i hin không qua 06 tháng tmnh dn ngày np h so dii thi).
- Ban sao giy khai sinh, chüng minh nhân dânithé cn cuâc cong dan.
- Ban sao các vAn bAng, chüng chi và bang dim kt qua h9c tap. Tru&ng
hçp có vAn bAng do co th dào tao nithc ngoài cp phãi duqc cOng chüiig djch
thut sang ting Vit. Khi np h so yêu cAn mang ban chInh vAn bAng, chi'mng
chi d di chi&i.
- Giy chi'mg then sure khoé do cci quan y t cp huyn trâ len cp (khOng
qua 06 tháng tInh dn ngày np h so dr thi).
- Các giAy chüng nhn khác có lien quan dAn quan h lao dng nhu: Quyt
djnh tuyAn diing, b nhim, thOi vic hoc giAy xác nhn thai gian và qua trInh
cong tác ma nguxôi thain gia dir thi dä lam truâc do. . .(nu co).
- 02 ânh the cc 4x6 chiip không qua 06 thang (ghi rO h9 ten, ngày sinh) va
02 phong bi (có dan tern và ghi dAy dü thông tin v h ten, dja chi, so din thoai
cüa ngithi nhn).
5. HInh thtI'c, ni dung và thôi gian, dja diin thi tuyn
- 111th thüc thi tuyAn: ThI sinh dix thi phâi trãi qua 02 vông thi (PhOng van
và thi vit).
- Ni dung thi vit: Thi vit phAn kin thu'ic v K toán ngân hang và TIn
d%Tng ngân hang duçic dào tao trong Trii&ng dai hçc.
- ThM gian, dja dim t chüc thi tuyAn: H)i sà chlnh s CO thông báo sau.

6. T chfrc thirc hiên
Giao Giárn dc clii nhánh NHCSXH tinh duçic myn ding lao dng:
- Thông báo cong khai, rng räi s luqng cn tuyn, diu kin, tiêu chun
tuyn diing.
- Kim tra v tiêu chun, diu kin cüa thI sinh dàng k dr thi, kim tra
tmnh hçp 1 cüa vAn btng chüng chi, các tài 1iu khác theo yêu cu cita h sc
dAng k dir thi và thc hin tip nhin h sc däng k dir thi.
Chü tich Hôi dng tuyn dung lao dông NHCSXH thông báo d Giám dc
chi nhánh NHCSXH tinh ducic tuyn ditng lao dng bit và thrc hin./.
Ntii ,ih(in:
- Nhi.r trn (theo DS CN tinh dInh kern);
- Tong Giám dc (d b/c);
- TBKS, các PTGD, KTT;
- Thành vién Ban giám sat tuyn dung;
- Li.ru: VT, HSTT, TCCB(D).
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oOo
ngày ... tháng ... nám 20....
DON BANG K DI THI
.A
(Viet tay)
Kmnh gui: - Hi dng tuyn ding lao dng NHCSXH.
- Giárn dc chi nhánh NHCSXH tinh
-Têntôilà:
- Giâi tInh (Nam, Nü):
- Sinh ngày:
- Quê quán:
- Nii dàng k h lthu thung trü:
-Châhinnay:
, Email:
- Diên thoai lien lac:
, Ton giáo:
- Dan tc:
- TrInh d chuyên mon ('Dgi hQc,...).
- Chuyên ngành dào tao:
- Trueing dào tao:
- Ngoi ngit (Ten ngocii ngü, trInh d5 A, B, C,...):
- Tin hoc (TrInh d5 A, B, C,...):
Sau khi nghiên ciru diu kin, tiêu chun tuyn ding lao dng cüa Ngân
hang ChInh sách xã hi (NHCSXH), tôi thty bàn than tôi có dü diêu kin, tiêu
cüa ngân hang. VI vy, tôi
chun d tham dir k' thi tuyn lao &ng nàrn 20
lain dan nay xin dàng k dir thi vào lam vic tai chi nhánh NIHCSXH tinh
Nu trüng tuyn, tôi xin cam kt lam vic lâu dài tai NHCSXH (t& thiu
là 05 näm trâ len) và chp nhn lam vic tai bt kS' dan vj nào thuc chi nhánh
, chp hành nghiémc six phân cong cüa t chuc,
NHCSXH tinh
quy dith cüa Nhà nithc và cüa NHCSXH.I.
Ngu*i lam don
(I và ghi rö ho ten)
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