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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức năm 2022 

 
    

Căn cứ Luật Viên chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 

của Ban Tổ chức Trung ương về 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; 

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; công văn số 10486-CV/TWĐTN-BTC ngày 

13/9/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Thông báo ý kiến của Thủ 

trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về công tác cán bộ, Trung tâm Phát triển 

Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 

bằng hình thức xét tuyển, cụ thể như sau: 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật viên chức; 

- Có một quốc tịch là Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng chứng chỉ phù hợp; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Không cư trú tại Việt Nam; 

mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa 

án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

2. Tiêu chuẩn 

2.1. Tiêu chuẩn chung 

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân 

dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung 

thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức, thu hút 

tập hợp đoàn viên, thanh niên. 
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- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luât của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại 

ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác; trưởng thành từ phong trào 

đoàn, hội, đội hoặc tham gia các hoạt động phong trào thanh, thiếu nhi hoặc đã 

được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận. 

- Có sức khỏe tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận. 

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: Theo phụ lục kèm theo. 

3. Số lượng, vị trí tuyển dụng:  

3.1. Số lượng: 10 người 

3.2. Vị trí tuyển dụng: 

- Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực khoa học, công nghệ: 01 người 

(nhân sự trúng tuyển sẽ được thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng 

Khoa học, Công nghệ) 

- Chuyên viên đào tạo, huấn luyện: 04 người (nhân sự trúng tuyển sẽ được 

thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng Khoa học, Công nghệ) 

- Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực tài năng trẻ: 05 người (nhân sự trúng 

tuyển sẽ được thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng Tài năng trẻ) 

Chi tiết có trong Phụ lục đính kèm 

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng  

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, gồm 2 vòng:  

4.1. Vòng 1 

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự 

tuyển tương ứng với vị trí nhân sự đăng ký tuyển dụng, nếu đủ điều kiện người 

dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định. 

4.2. Vòng 2  

a) Thi phỏng vấn kiến thức, kỹ năng liên quan đến từng vị trí việc làm để 

kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. 

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, người dự tuyển có 

tối đa 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn 

5. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức: Thực hiện 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 và các văn bản pháp luật hiện hành. 

6. Xác định người trúng tuyển  

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: 

+ Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên. 

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự 

từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 
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- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với 

điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng 

thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người 

trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng 

quyết định người trúng tuyển. 

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 không 

được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Tháng 12/2022 tại Trụ sở Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 phố Xã Đàn, phường 

Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

8. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

Người đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Khoa học, Công 

nghệ và Tài năng trẻ kê khai vào Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu 

gửi kèm). Thông tin kê khai đảm bảo chính xác, trung thực với các văn bằng, 

chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, kinh nghiệm công tác theo yêu cầu 

của vị  trí việc làm cần tuyển dụng. Người đăng ký tuyển dụng chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các thông tin kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức. 

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Văn phòng Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 phố Xã Đàn, phường 

Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chị Phượng (024) 35770016 

098.2337.776. 

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Trong giờ hành 

chính, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2022 (đối với hồ sơ gửi theo đường 

bưu điện tính theo dấu bưu điện). 

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện 

hồ sơ dự tuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp người trúng tuyển 

không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận 

trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử 

dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung tâm Phát triển Khoa 

học, Công nghệ và Tài năng trẻ có quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định 

của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban bí thư TW Đoàn; (để báo cáo) 

- 01 báo điện tử (để đăng tin rộng rãi); 

- BBT Cổng thông tin Tài năng trẻ Quốc gia (để 

đăng tin rộng rãi); 

- Văn phòng TT (để niêm ý công khai tại trụ sở); 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 
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PHỤ LỤC 

Chỉ tiêu xét tuyển và điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm viên chức  

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ 

(Kèm theo Thông báo số 185-TB/KHCN ngày 07/10/2022) 

 

 

1. Vị trí việc làm chuyên viên tham mưu về lĩnh vực khoa học, công 

nghệ: 01 người 
 

Nhóm 

yêu cầu 

Yêu cầu cụ thể 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm (ưu tiên 

chuyên ngành về khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, sinh học, 

môi trường và các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực khoa 

học, công nghệ)  

Độ tuổi Không quá 30 tuổi   

Bồi 

dưỡng, 

chứng chỉ 

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. 

- Chứng chỉ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. 

- Tin học: Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ 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. 

Kinh 

nghiệm 

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực KHCN hoặc 

các lĩnh vực liên quan đến giáo dục, đào tạo; khoa học kỹ thuật 

hoặc đã từng tham gia các đề tài, dự án, chương trình thử nghiệm 

liên quan đến KHCN đã được nghiệm thu từ cấp cơ sở trở lên. 

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào cho thanh, thiếu nhi 

hoặc các hoạt động liên quan đến KHCN. 

Yêu cầu 

khác 

- Hiểu biết về lĩnh vực KHCN, quản lý KHCN, đổi mới sáng tạo. 

- Có khả năng thực hiện các đề tài, chương trình, dự án liên quan đến 

KHCN hoặc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

- Có kỹ năng nói, diễn thuyết, thuyết trình trước đám đông. 
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2. Vị trí việc làm chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Tài năng trẻ: 05 

người 
 

Nhóm 

yêu cầu 

Yêu cầu cụ thể 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm (ưu tiên 

chuyên ngành tâm lý học, khoa học xã hội và hành vi, khoa học 

giáo dục, sư phạm, khoa học công nghệ,...) 

Độ tuổi Không quá 35 tuổi 

Bồi 

dưỡng, 

chứng 

chỉ 

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. 

- Chứng chỉ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. 

- Tin học: Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ 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. 

Kinh 

nghiệm 

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động liên 

quan đến tập hợp, kết nối và tôn vinh thanh, thiếu nhi hoặc đã từng 

tham gia trong BCH Đoàn, Hội Sinh viên cấp trường trở lên. 

Các yêu 

cầu khác 

- Hiểu biết về công tác tài năng trẻ (phát hiện, bồi dưỡng, tập hợp, 

kết nối, tôn vinh,...)  

- Có khả năng thực hiện các đề tài, chương trình, dự án liên quan 

đến tập hợp, kết nối thanh, thiếu nhi nói chung hoặc tài năng trẻ. 

- Có khả năng làm việc độc lập và diễn thuyết, thuyết trình trước 

đám đông. 

 

3. Vị trí việc làm chuyên viên tham mưu về lĩnh vực đào tạo, huấn 

luyện: 04 người 
 

Nhóm 

yêu cầu 

Yêu cầu cụ thể 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm (ưu tiên 

chuyên ngành tâm lý học, khoa học xã hội và hành vi, khoa học 

giáo dục, sư phạm, khoa học công nghệ, báo chí, truyền thông) 

Độ tuổi Không quá 30 tuổi 

Bồi - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. 
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Nhóm 

yêu cầu 

Yêu cầu cụ thể 

dưỡng, 

chứng 

chỉ 

- Chứng chỉ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. 

- Tin học: Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ 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. 

Kinh 

nghiệm 

- Có hiểu biết về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. 

- Được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc có ít nhất 01 năm kinh 

nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện công việc tư vấn, tuyển sinh, 

đào tạo, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ,... 

Các yêu 

cầu khác 

- Có khả năng đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực 

tiễn liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ 

Đoàn, Hội, Đội và thanh, thiếu nhi. 

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, 

đề án thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

- Có kỹ năng diễn thuyết, thuyết trình trước đám đông. 

 

 


