
NGAN HANG CONG HOA XA HQ! CHU NGIA VIT NAM 
CifiNil SACH xA  1101 Dc 1p - Tir do -  Hinh phüc  

Hi dng tuyn diing Ha N5i, ngày A8 tháng 11 nám 2021 

s6:A06 /NHCS-HDTD 
V/v tuyên ding lao dng 

KInh gl'ri: Giám dc chi nhánh Ngãn hang 
ChInh sách xä hOi  tinh Soc Trang và Bac  Lieu. 

C ci1r nhu cu lao dng cüa chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi 
(NHCSXH) tinh Soc Trng và Bac  Lieu. 

Can ci'x Quyt djnh s 10665/QD-NHCS ngày 18/11/2021 cUa Tang Giám 
dc NBC SXH v vic thành 1p Hi dng tuyn d%ing lao dng. 

EM kjp th&i tuyn dung lao dng cho chi nhánh NHCSXH tinh Soc Tràng và 
Bac Lieu, Chü tjch Hi dng tuyn ding lao dng thông báo mt s ni dung v 
cong tác tuyn dung lao dng nhu sau: 

1. Don vi, so hrçrng lao dng tuyên dizng 

STT Ten chi nhánh SO ltrqng Trong do 
Nghip v Tin hçc 

1 SócTrang 9 9 

2 BacLiêu 9 9 

2. Thông báo tuyên dirng lao dng 
- Thirc hin cong khai thông tin tuyn diing lao dng trên các phi.rcmg tin 

thông tin dai  chüng  tai  dja phixcmg (Báo hoc Dài Phát thanh, truyn hInh tinb; 
Dài Truyn thanh cüa huyn, xã It nht 03 s lien tip và niêm yt cong khai tai 
trit sâ lam vic cüa Ngan hang cp tinh, cp huyn, TJy Ban nhân dan cap xä tir 
ngây 19/11/2021 dn ht ngày 26/11/2021. 

Nôi dung dàng tãi thông tin tuyn ding: Diu kin, tiêu chun clang k di,r 
thi; s luçing lao dng cn tuyn ding cho Phông giao djch cp huyn; ni dung 
h so clang k dr thi; thai han,  dja dim tip nhan  h so và din thoai lien h; 
bIrth thirc thi tuyn. 

- Thirc hin tip nhn h so k tr ngày 27/11/202 1 dn ht ngây 02/12/202 1, 
1p danh sách thI sinh dU diu kin clang k dir thi (theo Mau 02/7TLL) dInh kern) 
gri v Hi sâ chmnh (qua Ban T chüc can be), riêng file mm gui theo dja clii 
email: tccb@vbsp.vn,  chm nMt vào lohOo' ngày 03/12/2021 theo djnh dang 
TENCHINHANH.DSTSDK2O21 (VI d: SOCTRANG.DSTSDK2O21). 

3. Diu kiin, tiêu chun 
a) Diu kin 
- Co quc tjch Vit Nam và cu trá hçip pháp tai  Vit Nam. 
- Không qua 30 tu6i tInh dn thyi dim np h so dir thi). 



- Co dan dng k9 dir thi, có 1 1ch rO rang dixçyc chInh quyn dja phuang 
ncii dãng k h khu thu&ng trü hoc nai dang cong tác xác nhn. 

- Co dü sue khoê d dam nhn cong vic. 
- Không thuc mOt  trong các tnrng hcip sau: Bj mt nàng lirc hành vi dan 

sir, không lam chU hành vi hoc hn ch nAng lirc hành vi dan s1x; có tin an, tin 
sir hoc dang trong thôi gian bj truy ciru trách thim hInh sir, chp hânh an pht 
tii, cái tao  không giam giü, quãn ch, dang bj áp ding bin pháp giáo dic tai  xã, 
phu&ng, thj trn hoc dim vào ca st1 chCta bnh, giáo diie; bj sa thai hoc dang 
trong th?i gian thi hãnh k lust tai các dan vj, th chi'ic khác. 

- V trmnh d: 
+ Ngithi dàng k dir thi phâi có b&ng t& nghip Di h9c trithng: Hçc 

vin Ngân hang, Dai  h9c Ngân hang thành ph H ChI Minh hoe Co b&ng tht 
nghip chuyên ngành Tài chInh-Ngan hang, K toán, Kim toán thuc các 
Truông Dai  h9c khác. 

+ Co chüng chi ngoi ngü ting Anh và Tin hQc V phOng trInh d B 
hoc tuang dixcmg trâ len (Tth truông hap có b&ng t& nghip chuyên mon dã 
chun du ra v ngoi ngir hoc tin h9c theo quy djnh). 

b) Tiêu chun v chiu cao: Nam cao 163cm trâ len, NU cao 155cm trâ len. 
4. Ho so' dãng k dr thi 
- Dan dang k dir thi (vit tay) theo Mu 01/TDLD dInh kern. 
- Sa y&i 1 ljch tr thut (co dan ành, dong du giáp lai và xác nhn cUa ca quan 

có thm quyn trong thôi htn không qua 06 tháng tinh dn ngày np h sa dr thi). 
- Bàn sao giy khai sinh, chimg minh nhân dân!thé can cuOe cong dan. 
- Bàn sao các van bang, chirng chI và bang dim kt qua hçc t.p. Tru&ng 

hap có van bang do ca si dâo tao  nuâc ngoài cp phài duçc cong chüng djch 
thut sang ting Vit. Khi np h sa yeu cAu mang bàn chInh van b&ng, chüng 
chi d di chiu. 

- Gi.y chüng nh.n sue khoê do ca quan y t c.p huyn trâ len cp (khong 
qua 06 tháng tInh dn ngày np h sa dir thi). 

- Các giy chüng nhn khac cO lien quan dn quan h lao dng nhu: Quyt 
djnh tuyk dung, b nhim, thôi vic hoc giy xác nhn thai gian vá qua trnnh 
cOng tác ma ngtri tham gia dir thi dã lam trixâc do.. .(nu cO). 

- 02 ãnh the c& 4x6 chiip khOng qua 06 tháng (ghi rO hç ten, ngày sinh) và 
02 phong bI (co dan tern và ghi dy dü thông tin v h9 ten, dja chi, s din thoai 
cüa ngtr?yi nhn). 

5. HInh thfrc, ni dung và thô'i gian, dja diem thi tuyên 
- HInh thüc thi tuyn: ThI sinh dir thi phãi trãi qua 02 yang thi (PhOng vn 

và thi vit). 



Hurnh Van Thun 

• - NQi dung thi vi&: Thi vit phn kMn thirc v K toán ngân hang và Tin 
ding ngãn hang thrçic dào to trong Tnxing di hçc. 

- ThYi gian dja dMm th chCrc thi tuyn: HOi so' chInh së có thông báo sau. 
6. To chIrc thirc hin 
Giao Giám dc chi nhnh NHCSXH tinh &rcic tuyn dyng la dng: 
- Thông báo cong khai, rng räi s6 lucing c.n tuyn, diu kin, tiêu chu.n 

tuyn diing. 
- Kim tra v tiêu chu&i, diu kin cüa thI sinh dang lr thi, kMm tra 

tInh hcp 1 cüa vn bng chirng chi, các tài lieu khác theo yêu cAu cUa ho sci 
däng k dr thi và thrc hin tip nhmn h sci däng k dir thi. 

Chü tjch Hi dng tuyn diing lao dng NHCSXH thông báo dê Giárn 
chi nhánh NHCSXH tinh &rqc tuyn diing lao dng bit Va th1rc hin./. 

No'inhn: 
- Nhi.r trén (thea DSCN tin/i a'Inh kern); 
- Tong Giám doc (d b/c); 
- TBKS, các PTGD, KU; 
- Thành viên Ban giam sat tuyên diing; 
- Lizu: VT, HSU, TCCB(o). 

TM. HO! BONG TUYEN DI)NG 
CHU T!CH 



Mu O1/TDLD 

CONG HOA xA HQI CIJJ NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - H3nh phüc 

oOo  
 ngày ... tháng ... nám 20.... 

DON BANG KY DITHI 
(Viêt tay) 

KInh g1ri: - Hi dng tuyn d%lng lao dng NHCSXH. 
- Giám dc chi nhánh NHCSXH tinh  

- Ten tôi là: 
- Giii tInh (Nam, Nit): 
- Sinh ngày: 
- Que quán: 
- Ncyi däng k h khu thumg tri: 
- Ch & hin nay: 
- Diên thoi lien lac: , Email: 
-DãntOc: ,Tôngiáo: 
- TrInh d chuyên mon (Dqi hQc,...): 
- Chuyên ngành dào tao: 
- Tru&ng dào t?o: 
- Ngoi ngit (Ten ngoli ngic, trmnh d5 A, B, C,...): 
- Tin h9c (TrInh A, B, C,...): 
Sau khi nghiên ciru diu kin, tiêu chun tuyn diing lao dng cüa Ngan 

hang ChInh sách xã hi (NHCSXH), tôi thy ban than tôi có dü diu kin, tiêu 
chun d tham dir k' thi tuyn lao dng näm 20 cüa ngân hang. VI 4y, tôi 
lam don nay xin dàng k dr thi vào lam vic tai  chi nhánh NHCSXH tinh 

Nu trüng tuyn, tôi xin cam kt lam vic lâu dài ti NHCSXH (thi thiu 
là 05 nm tr& len) và ch.p nhn lam vic ti bt k' don vj nào thuc chi nhánh 
NHCSXT-J tinh , chap hành nghiêm tüc sr phân cong cüa t chrc, — 
quy djnh cUa Nba n.râc và cüa NHCSXH./. ,_—_42' (_-.. 

Ngtrô'i lam doii 
(K và ghi r5 hQ ten) 



Mu 02/TDLD 
NGAN HANG CH!NH SACH XA HO! 

CHI NHANH:  
CONG HOA XA HQL CHU NGHiA VIT NAM 

Bôc lap - Tir do - Hanh phñc  

   

DANH SACH Till SINH BANG K' Dlf Till TU1EN LAO BONG NHCSXH NAM 2021 
(Theo cong vOn sO /NHcS-HDTD ngày / /2021 cza C'hz tjch H5i dOng tuyên dyng) 

'FT Hy dêm Ten 

Näm sinh 
Dan 
tc 

Noi 6' hin nay 

Däng k thi VàO 

(Ghi ci th thi vOo 
dan vi theo chi tiêu 
thông bOo cüa chi 

nhánh) 

Trinh d chuyn mon Sc khOe 

GhichO 
Nam Nü TrInh ChuyCn ngành 

Trtrông dào tgo 
H dào 

tgo 
Nm tt 
nghip 

Loi tt 
nghip 

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 
LAP BANG TP. HC-TC GIAM DOC 

(Kj ghi r5 hp ten) (Kj ghi rö ho ten) (Kj ten, dóng dcfu) 
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