
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

Số: 330/TB-BQLCDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2016
(Đăng trên Website của ĐHQGHN và Ban Quản lý các dự án)

Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng viên chức

đáp ứng các vị trí việc làm, cụ thể như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT Phòng chức năng Vị trí việc làm
Số nhân lực

 cần tuyển

Hình thức

tuyển dụng

1
Phòng  Kế  hoạch  –

Tài chính
Kế toán viên (mã số 06.031) 03

Thi tuyển
2

Phòng Tổ chức – 

Hành chính

Chuyên viên Tổ chức  Cán bộ

(mã số 01.003)
01

3
Chuyên viên Hành chính 

(mã số 01.003)
01

4
Phòng Phát triển và

Quản lý dự án

Chuyên viên Quản lý dự án

(mã số 01.003)
05

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng chuyên viên và các

chức danh nghề nghiệp tương đương khác theo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản

lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định

số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, cụ thể như sau:

TT Vị trí việc làm Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí việc làm cần tuyển dụng
1 Kế toán viên  a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành
phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như kế toán, tài chính….
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu
cầu tuyển dụng như kế toán, tài chính..., có thời gian liên tục từ đủ
36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc
làm cần tuyển dụng.
b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có
chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào
tạo và ĐHQGHN công nhận, còn giá trị sử dụng hoặc tương đương
trở lên).
c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc, thành
thạo các phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn (tối thiểu
có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương). 
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TT Vị trí việc làm Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí việc làm cần tuyển dụng
* Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
* Có kinh nghiệm làm kế toán tài chính trong đơn vị sự nghiệp giáo
dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;
* Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.
* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.
* Lý lịch bản thân rõ ràng.
* Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có
khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi
trường áp lực cao.
* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.
* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về ngành kế
toán.
* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi
đến dưới 45, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.
d) Đối tượng ưu tiên: tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ trở lên,
chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

2
Chuyên viên

Tổ chức cán bộ

a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: 
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành
phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như quản trị nguồn nhân lực, quản
trị kinh doanh, ….
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu
cầu tuyển dụng như quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh,
…., có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện
công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có
chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào
tạo và ĐHQGHN công nhận, còn giá trị sử dụng hoặc tương đương
trở lên).
c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối
thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương). 
* Có chứng nhận bồi dưỡng công tác Tổ chức Cán bộ.
* Có kinh nghiệm làm tổ chức cán bộ trong đơn vị sự nghiệp giáo
dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;
* Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.
* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.
* Lý lịch bản thân rõ ràng.
* Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch, kỹ
năng làm việc  độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả
năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.
* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về tổ chức cán
bộ.
* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi
đến dưới 45, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.
d) Đối tượng ưu tiên: tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ trở lên,
chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

3 Chuyên viên a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: 
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TT Vị trí việc làm Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí việc làm cần tuyển dụng

hành chính

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành
phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như hành chính, khoa học máy tính,
…
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu
cầu tuyển dụng như hành chính, khoa học máy tính, …có thời gian
liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp
với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có
chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào
tạo và ĐHQGHN công nhận, còn giá trị sử dụng hoặc tương đương
trở lên).
c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối
thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương). 
* Có kinh nghiệm làm hành chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục
hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;
* Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.
* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.
* Lý lịch bản thân rõ ràng.
* Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có
khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi
trường áp lực cao.
* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.
* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về hành chính.
* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi
đến dưới 45, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.
d) Đối tượng ưu tiên: tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ trở lên,

chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
4 Chuyên viên

Quản lý dự án 
a) Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: 
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành
phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như quản lý dự án, kinh tế, quản trị
kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, điện tử - viễn
thông….
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu
cầu tuyển dụng như như quản lý dự án, kinh tế, quản trị kinh doanh,
công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, điện tử - viễn thông…, có
thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc
phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có
chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào
tạo và ĐHQGHN công nhận, còn giá trị sử dụng hoặc tương đương
trở lên).
c) Đồng thời đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
* Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối
thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương). 
* Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và chứng nhận hoàn
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TT Vị trí việc làm Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí việc làm cần tuyển dụng
thành khóa Quản lý dự án.
* Có kinh nghiệm làm phát triển và quản lý dự án trong đơn vị sự
nghiệp giáo dục hoặc trong các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà
nước;
* Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.
* Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.
* Lý lịch bản thân rõ ràng.
* Có kỹ năng viết dự án, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập,
có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi
trường áp lực cao.
* Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.
* Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về quản lý và
phát triển dự án.
* Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi
đến dưới 45, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.
d) Đối tượng ưu tiên: tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ trở lên,
chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

III. Dự kiến thời gian thi tuyển: tháng 5 năm 2016. 

IV. Nội dung thi tuyển:

1. Các môn thi tuyển:

1.1. Kiến thức chung: Thi viết (120 phút).

1.2. Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

a) Thi viết (180 phút).

b) Thực hành (30 phút).

1.3. Tin học văn phòng: Thực hành trên máy (30 phút).

1.4. Tiếng Anh: Thi viết (60 phút).

2. Điều kiện miễn thi một số môn: Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn

ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước nói tiếng Anh hoặc tốt

nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp

chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức: 01 bộ hồ sơ gồm có:

1- Đơn xin tuyển dụng viên chức  (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số

15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp

đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);

2- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn

6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);
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3- Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển,

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước

ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong 12 tháng) do cơ quan y tế đủ

điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-

BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);

5- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có)

được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

6- Bản sao Giấy khai sinh; 

7- 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ

4x6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

8- Lệ phí dự tuyển: 260.000đ.

VI. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 13/4/2016 đến hết ngày 13/5/2016

Sáng: 8h30’ – 11h30;

Chiều: 14h00’ – 16h30’;

(các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Bộ phận Tổ chức Cán bộ, phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý các dự án,
ĐHQGHN.

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà 14C, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội . 

Điện thoại: (04) 6673 6701

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và không hoàn lại hồ sơ. 

Các  thông  tin  liên  quan  đến đợt  tuyển  dụng  được  cập  nhật  trên  website:
http://www.project.vnu.edu.vn và bản tin của Ban Quản lý các dự án. Đề nghị các
ứng viên thường xuyên theo dõi.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- ĐHQGHN
- Lưu: VT, HCTH, H03.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Thanh Khiết

tuyển dụng viên chức gồm:

1- Đơn xin tuyển dụng viên chức  (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số

15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký

kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);
5
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2- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn

6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3- Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ có liên quan được cơ quan có

thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải

được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Lưu ý: a. Chứng chỉ Tiếng Anh B1 (khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương

trở lên đối với các vị trí dự tuyển.

            b. Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng đối với vị trí Kế toán viên

          c. Chứng nhận bồi dưỡng Tổ chức cán bộ đối với vị trí Chuyên viên Tổ chức

Cán bộ.

            d. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và chứng nhận hoàn thành khóa

học Quản lý dự án đối với Vị trí Chuyên viên Quản lý dự án.

4- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được

khám sức khỏe chứng nhận;

5- Bản sao Giấy khai sinh; 

6- 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 04 ảnh cỡ

4x6.

7- Lệ phí dự tuyển: 260.000đ/ 1 hồ sơ

do 05 cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ B1 được công nhận tại ĐHQGHN  (Trường ĐH Ngoại 
ngữ - ĐHQGHN, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Sư phạm 
Tp Hồ Chí Minh, ĐH Hà Nội) còn thời hạn 

chỉ thông báo cho các thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi

Chi tiết câu hỏi : 

Tôi là giáo viên THPT, dạy môn tiếng Anh. Năm 2015, tôi thi lấy Chứng chỉ C1 do Đại học Sư
phạm TP. Hồ Chí Minh cấp với điểm số 82 và nộp chứng chỉ cho trường để gửi lên Sở Giáo dục
và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. Tháng 8/2015, tôi được thông báo trong danh sách giáo viên đi học
nâng chuẩn, theo trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo thì giáo viên THPT ở TP. Hồ Chí Minh phải
có chứng chỉ quốc tế mới đạt chuẩn, nên dù tôi đã có Chứng chỉ C1 do Đại học Sư phạm TP. Hồ
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Chí Minh cấp thì vẫn phải học để lấy chứng chỉ quốc tế IELTS hoặc FCE. Trước khi thi lấy chứng
chỉ tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, tôi đã tìm hiểu và được biết Đại học Sư phạm TP. Hồ
Chí Minh là một trong những trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ tương
đương B1, B2, C1 theo khung tham chiếu châu Âu. Tôi cũng trực tiếp đến trường Đại học Sư
Phạm TP. Hồ Chí Minh và được trường khẳng định rằng, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tôi xin hỏi, chứng chỉ giáo viên dạy Tiếng Anh bậc THPT
quy định như thế nào?

Trả lời : 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 10 cơ sở giáo dục đào tạo được tham gia rà soát năng
lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, danh sách như sau:

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Hà Nội

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

- Trung tâm SEAMEO RETRAC

- Đại học Thái Nguyên

- Trường Đại học CầnThơ

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Trường Đại học Vinh

(Thông báo Kết luận số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011; số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011; số
42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013)

Những giáo viên được các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cấp chứng chỉ ngoại ngữ (theo Khung
năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam) đều được công nhận và tham gia giảng dạy chương trình
tiếng Anh mới theo Công văn số 792/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/2/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông.
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