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THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TỔ CHỨC – HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TP. Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng  12  năm 2015 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN 

 TỔ QUỐC VÀ  CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI  

 THÀNH PHỐ NĂM 2015 

 * 

  

THÔNG BÁO 
kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2015 

--------------- 

 

– Căn cứ Luật cán bộ, công chức;  

– Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ban 

Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công 

chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; 

– Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của các địa phương, đơn vị, Hội đồng tuyển 

dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thông báo kỳ thi tuyển dụng công chức cơ 

quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố) năm 2015 như 

sau: 

I. CHỈ TIÊU VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2015 là 381 người, gồm: 

 

Ngạch 
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dụng 

Chức danh 

dự thi 

Số 

lượng 

Chức danh và 

mô tả công việc 
Yêu cầu 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Chuyên trách 

công tác 

Đảng 
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- Chuyên viên 

nghiên cứu làm 

việc ở các Ban 

Thành ủy, Ủy 

ban Kiểm tra 

Thành ủy, Văn 

phòng Thành ủy; 

- Cán bộ chuyên 

trách công tác 

Đảng tại các 

- Tốt nghiệp đại học các 

ngành: Xây dựng Đảng, 

Chính trị học, Luật, Hành 

chính, Triết học, Xã hội học, 

Báo chí, Ngữ văn Việt; có 

giấy chứng nhận trình độ B 

ngoại ngữ hoặc tương đương 

(một trong năm thứ tiếng: 

Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa); 

có chứng chỉ tin học văn 
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quận ủy, huyện 

ủy và các Đảng 

ủy trực thuộc 

Thành ủy 

phòng. 

- Đối với thí sinh do địa 

phương, đơn vị hợp đồng 

tạm tuyển nếu tốt nghiệp đại 

học ngành khác phải có thêm 

1 trong các văn bằng: trung 

cấp lý luận chính trị, trung 

cấp hành chính, trung cấp 

thanh vận, trung cấp công 

đoàn và có kinh nghiệm 

công tác trong lĩnh vực dự 

tuyển. 

- Đối với người dự tuyển vào 

vị trí việc làm là công chức 

làm nhiệm vụ nghiên cứu, 

tham mưu trong các cơ quan 

tham mưu, giúp việc của 

Đảng phải là Đảng viên. 

- Đối với người dự tuyển vào 

vị trí việc làm là công chức 

làm nhiệm vụ chuyên trách 

công tác Mặt trận Tổ quốc 

và các đòan thể chính trị xã 

hội phải tham gia họat động 

và giữ chức vụ tối thiểu là ủy 

viên ban chấp hành cơ sở 

của tổ chức đó. 

Chuyên trách 

công tác Mặt 

trận, đoàn thể 
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Cán bộ phong 

trào, chuyên 

trách công tác 

Mặt trận, thanh 

niên, phụ nữ, 

công đoàn, nông 

dân, cựu chiến 

binh cấp thành 

phố và quận, 

huyện 

Chuyên 

viên 

(01.003; 

06.031), 

Cán sự 

(01.004; 

06.032) 

Kế toán 
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Cán bộ công tác 

tài chính, kế toán 

trong các cơ 

quan Đảng, đoàn 

thể cấp thành 

phố và cấp quận, 

huyện 

Tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng, trung cấp kế toán, 

kiểm toán; có giấy chứng 

nhận trình độ B (ngạch 

chuyên viên) A (ngạch cán 

sự) ngoại ngữ hoặc tương 

đương (một trong năm thứ 

tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Hoa); có chứng chỉ tin học 

văn phòng. 

Công nghệ 

thông tin 

 

 

Cán bộ công tác 

trong lĩnh vực 

Tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng, trung cấp công nghệ 



3 

 

3 

 

21 

công nghệ thông 

tin, quản trị dữ 

liệu, quản trị 

mạng trong các 

cơ quan Đảng, 

đoàn thể cấp 

thành phố và cấp 

quận, huyện 

thông tin, tin học; có giấy 

chứng nhận trình độ B 

(ngạch chuyên viên) A 

(ngạch cán sự) ngoại ngữ 

hoặc tương đương (một 

trong năm thứ tiếng: Anh, 

Pháp, Nga, Đức, Hoa). 

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ 

TUYỂN  

1/ Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức các 

cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố: 

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

+ Tuổi của người dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động 

theo quy định. 

+ Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng. 

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển. 

+ Đáp ứng được các tiêu chuẩn của chức danh tuyển dụng. 

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Tự nguyện xin vào công tác ở các địa phương, đơn vị thuộc khối Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố với thời gian ít nhất 

là 5 năm. 

2/ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 

+ Không cư trú tại Việt Nam 

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án 

tích; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo 

dục. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG 

CHỨC 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển 

hoặc xét tuyển; 
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b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương 

binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của 

người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 

trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 

con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm 

vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;  

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong 

lực lượng công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ 

tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn 

thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. 

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên 

quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.  

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN  

Người đăng ký thi tuyển  nộp 1 bộ hồ sơ gồm: 

1- Đơn xin dự tuyển (viết tay theo mẫu). 

2- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành theo Quyết định số 

02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ) có dán ảnh 3x4, do 

người dự tuyển tự khai và được thường trực Đảng ủy xã, phường, thị trấn nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi sinh hoạt theo Quy định 76 xác nhận. 

3- Các bản sao: giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân,  

4- Bản chụp các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển . 

5- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp trong 

thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

6- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công 

chức (nếu có) được cơ quan thẩm quyền chứng thực. 

7- Hai ảnh cỡ 4x6cm có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phí sau ảnh 

(thời gian chụp không quá 6 tháng). 

8- Ba phong bì có dán tem thư ghi rõ địa chỉ người nhận tin. 

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24x32 cm, ngòai bìa ghi rõ Hồ sơ 

đăng ký thi tuyển công chức năm 2015, vị trí việc làm, số điện thọai và địa chỉ liên 

hệ. 

Lưu ý:  

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ 

tiếng Anh: 
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- Thay chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B là giấy chứng nhận 

TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên. 

- Thay chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A là giấy chứng nhận 

TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên. 

V. SƠ TUYỂN  

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại một vị trí tuyển dụng, phải qua 

vòng sơ tuyển của Hội đồng tuyển dụng; chỉ những thí sinh đạt sơ tuyển mới được 

tham gia ôn tập và dự thi. 

VI. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT 

SỐ MÔN 

1. Các môn thi và hình thức thi  

a/ Các môn thi bao gồm: Môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên 

ngành, môn ngoại ngữ; môn tin học văn phòng 

b/ Hình thức thi: 

+ Thi viết: 1 bài về kiến thức chung; 1 bài nghiệp vụ chuyên ngành. 

+ Thi trắc nghiệm: môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngọai ngữ và tin học 

văn phòng.  

2. Điều kiện miễn thi một số môn  

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi 

tuyển công chức như sau:  

a/ Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành 

không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:  

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại 

học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.  

b/ Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ 

trung cấp công nghệ thông tin trở lên.  

Xem thông tin chi tiết về kỳ thi tại các trang tin điện tử sau: 

http://ww.hcmcpv.org.vn/ 

http://ww.sggp.org.vn/ 

http://ww.truongcb.hochiminhcity.org.vn/ 

VII THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI  

1- Địa điểm nhận hồ sơ :  

http://ww.hcmcpv.org.vn/
http://ww.sggp.org.vn/
http://ww.truongcb.hochiminhcity.org.vn/
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+ Thí sinh đang hợp đồng tạm tuyển tại địa phương, đơn vị thì nộp hồ sơ dự 

thi tại Phòng tổ chức cán bộ (đối với cơ quan, ban ngành), Ban Tổ chức Quận 

huyện ủy (đối với quận huyện) 

+ Thí sinh tự do nộp hồ sơ dự thi tại Ban Tổ chức quận ủy, huyện ủy nơi thí 

sinh cư trú. 

+ Do điều kiện thí sinh không nộp được hồ sơ tại các địa phương, đơn vị có 

thể đem hồ sơ nộp trực tiếp ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2015 tại Học viện Cán bộ 

thành phố, địa chỉ 324 Chu Văn An phường 12, quận Bình Thạnh. 

2- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Từ ngày 02 tháng 12 năm 2015 đến 17giờ ngày 23 tháng 12 năm 2015 

(trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật) thí sinh nộp hồ sơ cho các địa 

phương, đơn vị. 

+ Các địa phương, đơn vị kiểm tra hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện 

quy định, sắp xếp hồ sơ, lập danh sách trích ngang hồ sơ đem đến nộp cho Hội 

đồng tuyển dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 

tại Học viện Cán bộ thành phố, địa chỉ 324 Chu Văn An phường 12, quận Bình 

Thạnh.  

3- Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả 

tuyển dụng,… Hội đồng tuyển dụng Thành phố có thông báo cụ thể sau. 

4- Lệ phí dự thi: 200.000 (hai trăm ngàn) đồng/người; thí sinh đóng lệ phí 

dự thi sau khi đã qua vòng sơ tuyển và được triệu tập ôn thi 

  

 

 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 


