
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-SNV Hà Nam, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ 

năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022. 

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 làm 

việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh như sau: 

1. Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu. 

2. Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển  

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:  

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có lý lịch rõ ràng; 

d) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

đ) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán; 

e) Trình độ ngoại ngữ  

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

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân 

tộc thiểu số. 

f) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

g) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

2.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết 

định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển  
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm: 
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Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định 

115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

(Khi nộp hồ sơ người dự tuyển mang theo bản chính: Bằng tốt nghiệp, Bảng 

điểm toàn khóa học, các loại chứng chỉ để đối chiếu với Phiếu đăng ký dự tuyển. 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang làm hợp đồng trong Sở Nội vụ 

phải có bản cam kết chấm dứt hợp đồng làm việc có xác nhận của Thủ trưởng 

đơn vị khi tham gia dự tuyển.) 

5. Thời gian bán và thu hồ sơ 

Sở Nội vụ tổ chức bán hồ sơ từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022 

và thu hồ sơ từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022 (trong giờ hành chính). 

* Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ Hà Nam. 

* Địa điểm thu hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ - 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

6. Hình thức tuyển dụng 

Xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Thời gian thực hiện 

dự kiến từ ngày 05 đến ngày 16/9/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo đến từng 

thí sinh). 

7. Nội dung phỏng vấn 

Gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc 

làm và chức danh nghề nghiệp kế toán viên. 

8. Lệ phí dự tuyển 

Mức thu 500.000đ/thí sinh đăng ký dự tuyển (Theo Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức). 

Lưu ý: Danh mục tài liệu phỏng vấn được công khai trên Cổng thông tin 

điện tử và niêm yết tại Trụ sở của Sở Nội vụ Hà Nam, thí sinh cập nhật tài liệu 

và tự ôn tập.  

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; (để b/c)  
- Đài PTTH tỉnh;  
- Cổng thông tin điện tử của Sở (Đc Hương);  
- Lưu: VT.  
  

  Trương Công Khải 
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