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Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sóc Trăng thông báo tuyển 
dụng lao động làm chuyên môn Nghiệp vụ tại phòng giao dịch NHCSXH các 
huyện, thị xã và Hội sở tỉnh, cụ thể như sau: 

I. Điều kiện chung: 
1. Người đăng ký dự thi phải có đầy đủ các điều kiện sau 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 
- Về tuổi đời: Không quá 30 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi). 
- Có đơn đăng ký dự thi, có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận. 
- Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc. 
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với điều kiện tuyển dụng. 
- Về ngoại hình: Nam cao 163 cm trở lên, Nữ cao 155cm trở lên. 

2. Không nhận hồ sơ đăng ký dự thi của những người sau đây 
Bị mất năng lực hành vi dân sự, không làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng 

lực hành vi dân sự; có tiền án, tiền sự hoặc đang trong thời gian 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, giáo dục; bị sa thải hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật tại các đơn 
vị, tổ chức khác. 

II.  Số lượng tuyển dụng và yêu cầu về trình độ của vị trí tuyển dụng: 
1. Số lao động tuyển dụng: 30 lao động 
2. Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán, Kiểm toán và có chứng chỉ tiếng Anh, Tin học Văn phòng trình 
độ B hoặc tương đương trở lên. 

III. Hồ sơ đăng ký dự thi 
- Đơn đăng ký dự thi (viết tay) theo Mẫu 01/TDLĐ đính kèm. 
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 
dự thi). 

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân. 
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả 

học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được 
công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ yêu cầu mang bản chính 
văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu. 



- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không 
quá  06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi). 

- Các giấy chứng nhận khác có liên quan đến quan hệ lao động như: Quyết 
định tuyển dụng, bổ nhiệm, thôi việc hoặc giấy xác nhận thời gian và quá trình 
công tác mà người tham gia dự thi đã làm trước đó… (nếu có). 

- 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh) và 
02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại 
của người nhận). 

IV. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển 
1. Hình thức và nội dung thi tuyển: Thí sinh phải trải qua 02 vòng thi 

(Phỏng vấn và thi viết). 
- Nội dung thi viết: Thi viết phần kiến thức về Kế toán ngân hàng và Tín 

dụng ngân hàng được đào tạo trong Trường đại học. 
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ 
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính (từ ngày 21/6/2021 đến 

hết ngày 05/7/2021). 
- Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành 

chính - Tổ chức chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 32, Đường 
Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (điện thoại: 
0299.3612.263 hoặc 0986.979.313 gặp ông Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trưởng 
phòng Hành chính - Tổ chức). 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi 
Thông tin về lịch thi, địa điểm tổ chức thi, NHCSXH sẽ thông báo sau 

qua Email hoặc số điện thoại của thí sinh. 
 
* Một số thông tin chi tiết: 
- Nơi làm việc: tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh Sóc Trăng. Mỗi huyện, thị xã: 

tuyển 2-3 nhân viên (cán bộ tín dụng). 
- Thu nhập:  + Lương đào tạo nghề: trọn gói là 5,5 triệu đồng/tháng (thời gian 

đào tạo nghề 4 tháng). 
  + Lương chính thức: từ 8 triệu đồng/tháng. 
- Chế độ khác: Tiền ăn ca: 730.000 đồng/tháng. Mũ bảo hiểm + áo mưa và 

tiền thưởng (nếu có). Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

 
 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo! 



Mẫu 01/TDLĐ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------o0o--------- 

.....…, ngày … tháng … năm 2021 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 
(Viết tay)  

        
 Kính gửi: - Hội đồng tuyển dụng lao động NHCSXH. 

           - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng 
 
- Tên tôi là:                                                       
- Nam, Nữ: 
- Sinh ngày: 
- Quê quán: 
- Hộ khẩu thường trú: 
- Chỗ ở hiện nay:                                         
- Điện thoại liên lạc:     , Email:  

  
- Dân tộc: 
- Trình độ chuyên môn (Đại học, Thạc sĩ,…):                      

- Chuyên ngành đào tạo:                    
- Trường đào tạo: 
- Ngoại ngữ:                                               
- Tin học: 
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng lao động của Ngân 

hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển lao động năm 2021 của ngân hàng. Vì vậy, tôi 
làm đơn này xin đăng ký dự thi vào làm (vị trí lao động tuyển dụng) tại chi 
nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng. 

Nếu trúng tuyển, tôi xin cam kết làm việc lâu dài tại NHCSXH tối thiểu là 
05 năm trở lên và chấp nhận làm việc tại bất kỳ phòng giao dịch NHCSXH 
huyện nào thuộc chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng, chấp hành nghiêm túc sự 
phân công của tổ chức, quy định của Nhà nước và của NHCSXH./. 

 

 Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 


