
NGAN HANG CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM 
CH!NH SACH XA HOI Dc 1p - Tir do - Hinh phüc  

Hidngtuyndiing HàN5i,ngàyOS tháng 3 nám2021 

S: ?)I/NHCS-HDTD 
V/v tuyn dung lao dng 

KInh gi1i: Giám dc chi nhánh Ngân hang ,, 
ChInh sách xã hi tinh, thành phô: So 

Can cir thu cu lao dng cCia chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi 
(NHCSXH) các tinh, thành ph khu vrc Tây Nam B. 

Can c1r Quy& djnh s 2196/QD-N}ICS ngày 03/3/2021 cüa Tng Giám 
dc N}ICSXH v vic thành 1p Hi dng tuyên diing lao dng. 

D kjp thi tuyn diing lao dng cho chi nhánh NHCSXH các tinh, thành 
ph khu vçrc Tây Nam B, Chü tjch Hi c1ng tuyn diing lao dng thông báo mOt 
s ni dung v cong tác tuyn diing lao dng nhu sau: 

1. CM tiêu, s lu'çrng và don v có nhu cu tuyn diing: (theo Danh 
sách dInh kern). 

2. Thông báo tuyên diing lao dng 
- Thrc hin cong khai thông tin tuyn diing lao dng trên các phuo'ng tin 

thông tin di chüng ti dja phuung (Báo hoc Dài Phát thanh, truyn hInh tinh; 
Dái Truyn thanh cüa huyn, xã) It nht 03 s lien tip và niêm yet cong khai ti 
trçi s& lam vic cüa Ngân hang cp tinh, cp huyn, Uy Ban nhân dan cp xã 
xong truó'c ngây 18/3/202 1. 

Ni dung dAng tái thông tin tuyn diing: Diu kin, tiêu chun däng k,2 dr 
thi; s hrçng lao dng cn tuyn dyng cho Phông giao djch cp huyn; ni dung 
h so' clang k dir thi; thii han, dja dim tip nhn h so' và din thoii lien h; 
hInh thrc thi tuyn. 

- Thrc hin tip nhn h so' k tir ngày 19/3/202 1 dn h& ngây 24/3/202 1 
(k Ca thir bay, chü nhât), lap danh sách thI sinh dfi diu kin clang k2  dr thi 
(theo Máu 02/TTLD dInh kern) giri v Hi s chInh (qua Ban To chirc can be), 
riêng file mm gui theo dja chi email: tccb@vbsp.vn,  ch?m nhá't vào 14h00' 
ngày 25/3/202] theo djnh dng TENCHINHANH.DSTSDK2O2 1 (VI dij: 
DONGTHAP.DSTSDK2O2 1). 

3. Diêu kin, tiêu chulmn 
a) Diu kin 
- Co quc tjch Vit Nam vâ cu trñ hcrp pháp tai Viet Nam. 
- Không qua 30 tui (tInh dn thOi dim np h so' dr thi). 
- Co &m clang k d thi, có l ljch rO rang diicc chInh quyn dja phiro'ng 

ncii clang k h khu thuO'ng tri ho.c no'i clang cOng tác xác nhn. 



- Co dü sue khoê d dam nhn cong vic. 
- Không thuc mt trong the tru6ng hçp sau: B mt nàng 1çrc hành vi dan 

sir, không lam chü hânh vi hoc han  ch nAng 1i.rc hành vi dan sir; có tin an, tin 
s1r hoc dang trong thai gian bj truy ciru trách nhim hInh s1r, chap hành an phat 
tü, câi tao  không giam giü, quãn ch, dang bj áp diing bin pháp giáo dye tai  xã, 
phumg, thj trn hoc dua vâo Co s& chCta bnh, giáo dye; bj sa thai hoc dang 
trong thôi gian thi hành k lut tai  các don vj, t chüc khác. 

- V trInh d: 
+ Ngui dàng k dçr thi Nghip vii phâi có bang t& nghip Di h9C 

tru?ng: H9c vin Ngân hang, Dai  h9c Ngân hang TP H ChI Minh hoc có bang 
t& nghip chuyên ngành Tài chInh - Ngân hang, K toán, Kim toán thuc các 
Truing EDai h9c khác. 

+ Ngu'è'i dàng k dci' thi lam Tin h9c phâi có bang tot nghip Dai  h9c h 
chInh quy chuyên ngành H thông thông tin, K5 thut phân mém, Khoa h9c may 
tinh, Cong ngh thông tin, Din tU' viên thOng, Toán tin. 

+ Co chCrng chi ngoi ngU tiêng AnE trinh d B hoc tuang duo'ng tri len 
(doi vi thI sinh thi Nghip vi, Tin hc chuyên ngành) vâ Tin h9c 'Van phông 
trmnh d B hoc tixo'ng ducing tr& len (dôi vth thI sinE thi Nghip v1i). 

b) Tiêu chun v chiu cao: Nam cao 163cm tr len, Nt cao 155cm tri len. 
4. Ho so dãng k dir thi 
- Don dáng kdr thi (vit tay) theo Mâu 01/TDLD dInh kern. 
- So y&i 1 ljch tu thuât (co dan ânh, dóng du giáp lai và xác nhn cüa co quan 

có thrn quyn trong thOi hn không qua 06 tháng tInh den ngày np h so' dci' thi). 
- Ban sao giy khai sinh, chung minh nhân dân/thé can cuóc cOng dan. 
- Ban sao các van bang, chrng chi và bang dim kt qua hpc tap.  Tru'ng 

hgp có van bang do co' s dào tao  nuâc ngoâi cp phái du''c cong chi'ng djch 
thuât sang ting Vit. Khi np h so' yêu cu mang ban chInE van bang, chung 
chi d di chiu. 

- Giy chung nhn sü'c khoê do co' quan y t cap huyn tr len cap (không 
qua 06 tháng tInh dn ngày np hè so dci' thi). 

- Các giây chung nhn khác có lien quan dn quan h lao dng nhr: Quyt 
djnh tuyn ding, b nhim, thôi vic ho,c giy xác nhn thôi gian và qua trinh 
cong tác ma nguè tham gia dir thi d lam truc do.. .(nu co). 

- 02 ânh the cO 4x6 chiip khOng qua 06 tháng (ghi rO h9 ten, ngày sinh) vâ 
02 phong bi (co dan tern vâ ghi dy dü thông tin v h9 ten, da chi, s din thoai 
cüa ngu'è'i nhn). 

5. HInh thfrc, ni dung và thôi gian, dja diem thi tuyên 
- HInh thüc thi tuyn: ThI sinh dr thi phãi trâi qua 02 vông thi (Phông van 

và thi viêt). 



NG TU, N DVNG 
TI 

- Ni dung thi vi&: 
+ Dôi vâi thI sinh thi Nghip vi: Thi viêt phân kiên thüc ye Kê toán ngân 

hang và TIn diing ngân hang duçic dâo tao  trong Truô'ng dai  h9c. 
+ Dôi vi thI sinh thi Tin h9c: Thi viêt phân kiên thirc ye Tin h9c chuyên 

ngành duçic dào tao  trong Triiô'ng dai  h9c. 
- Thai gian, dja dim t chrc thi tuyn: Hi s& chInh s có thông báo sau. 
6. To chfrc thtrc hin 
Giao Giám d& chi nhánh NRCSXH tinh, thânh ph duçic tuyên diing lao dung: 
- Thông báo cong khai, rng rAi s iuçng can tuyên, diu kin, tiêu chun 

tuyn diing. 
- Kim tra v tiêu chun, diu kin cüa thI sinh dAng k dix thi, kim tra 

tInh hçp 1 cüa van bang chirng chi, các tài 1iu khác theo yêu cu cüa h so 
dAng k dçr thi và thirc hin tip nhn h so dàng k di.r thi. 

Chü tjch Hi dng tuyn dung lao dng NHCSXH thông báo d Giám dc 
chi nhánh NHCSXtinh, thành ph ducic tuyn diing lao dng bi& và trin khai 
thuc hiên./. 

Ncinhân: 
- Nhu trên (theo DS CNtinh dInh kern); 
- Tong Giám doe (dé b/c); 
- TBKS, các PTGD, KTT; 
- Thành viên Ban giám sat tuyn dung; 
- Lu'u: VT, HSTT, TCCB(D). 

PHO TONG GIAM DOC 
Huynh Van Thuãn 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phñc  

LIJNG CH! TIEU LAO DQNG TUYEN DVNG  NAM 2021 

CHI NHANH: sOc TRANG 

(Kern theo cong van so /NHcS-HDTD ngày g  /3/202 1 cia ChO tfch  Hi dO'ng tuyê'n diing,) 

STT Ten chi nhánh 
So hrqng 

tuyn ding 

Trong do 
Ghi chO 

Nghip vi Tin hQc 

1 2 3 4 5 6 

1 Soc Träng 9 8 1 

CONG 9 8 1 



Mu O1/TDLD 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

oOo  
 ngày tháng nàm 2021 

DO BANG KYDU'THI 
(Viêt tay) 

KInh gü'i: - Hi dng tuyn diing lao dng NBCSXH. 
- Giám dc chi nhánh NIHCSXH tinh, thành ph  

- Têntôilà: 
-Nam,Nt: 
- Sinh ngày: 
- Quê quán: 
- H khâu thuô'ng trU: 
- Ch ô' hin nay: 
- Diên thoai lien lac: , Email: 
-Dântôc: 
- TrInh dt chuyên mon (Dgi hQc,...): 
- Chuyên ngành dào tao: 
- Trithng dào tao: 
- Ngoi ngtt: 
-Tin hoc: 
Sau khi nghiên c(ru diu kin và tiêu chun tuyn dung lao dng cüa Ngân 

hang ChInh sách xã hi (NHCSXH), tôi thy bàn than tôi có dü diu kin, tiêu 
chun d tham du k thi tuyn lao dng nãm 2021 ciia ngân hang. Vi vy, tOi 
lam dan nay xin dAng k dr thi vào lam  ('v/ trI lao 
dóng tuyé'n c4tng) ti chi nhánh NHCSXH tinh, thành phô  

Nu trng tuyn, tOi xin cam kt lam vic lâu dài ti NHCSXR tôi thiêu là 
05 närn tri len vâ chp nhn lam viêc ti bt k dan vj nào thuc chi nhánh 
NHCSXH tinh, thành ph , chap hânh nghiêm tüc sr phãn cOn 
cña t chirc, quy dinh cüa Nhà nuóc Va cUa NHCSXH./. 

Ngu'ô'i lam don 
(KjvàghiröhQ ten) 



Mâu 02/TDLD 

NGAN HANG CHINH SACH XA IIQI 

CIII NHANH:  

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Doe lap - Ttr do - Hanh phñc  

    

DANH SACLI THI SINI-I BANG K DII THI TUYEN LAO DQNG NHCSXH NAM 2021 
(Theo cong vOn sO /NHcS-HDTD ngOy / /202 1 cfia Ghi tjch H5i dông tuyên dyng,) 

TT Ho dêm Ten 

Nirn Siflh 
thin 
tOc 

Noi ó hin nay 

Däng k thi V1O 

(Ghi cu th thi vào 

PGD huyên fl 

thco chi tiCu thông 

bao côa clii nhánh) 

TrInh dt chuyên mon Sác khOe 

Ghi chO 

Nam Nü Trinh d 
ChuyCn ngành 

dào tao 
TrirOrng dIo tao 

H dào 
to 

Nm tt 
nghiêp 

Loi tt 

nghiêp 
Chiu cao 

(cm) 
Can nng 

(kg) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ngày tháng nám 2021 

L1P BANG TP. HC-TC GIAMBOC 
(, ghi rô ho len) (K, ghi rô hQ ten) ( ten, dóng dôu) 


