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SỐ:613/TB-VKS.

THỒNG BẢO
Thi tuyên dụng công chửc năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-VKS-P15 ngày28 tháng 3 năm 2018 của Viện
kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc dụng công chức năm 2018. Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng công chức năm 2108 như sau:
1. Số lượng, vị trí cần tuyển:
- 01 (một) công chức nghiệp vụ kiểm sát;
- 02 ( hai) công chức nghiệp vụ kế toán;
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển:
a. Điều kiện chung:
- Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời: Từ đủ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ đủ 18 đến 30 tuổi đối với nữ;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân phù họp với quy
định về bảo vệ chính trị nội bộ ngành Kiểm sát nhân dân;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị
dị hình, dị tật, khuyết tật; không nói lắp, nói ngọng; Nam cao từ l,60m, nặng từ 50
kg trở lên; Nữ cao từ l,55m, nặng từ 45kg trở lên.
b. Điều kiên tiêu chuẩn cu thể
•

•

ử ng viên phải đáp ứng được các yêu cầu về văn bằng như sau:
- Đối với ứng viên dự thi công chức nghiệp vụ Kiểm sát: Phải có bằng Cử
nhân Luật hệ chính quy, tôt nghiệp loại Khá trở lên của các Trường: Đại học Kiểm
sát Hà Nội; Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học
Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B; chứng chỉ tin học trình độ B;
- Đối với ứng viên dự thi công chức nghiệp vụ Kế toán: Có bằng Cử nhân kế
toán hệ chính quy, tôt nghiệp loại Khá trở lên.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B;
- Có chứng chỉ tin học trình độ B;

3. Nội dung hồ sơ dự tuyển; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ.
a. Nội dung hồ sơ dự tuyển:
Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức theo mẫu do VKSND tỉnh Phú Thọ cung
cấp;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu do VKSND tình Phú Thọ cung cấp có xác
nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi
người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự
tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân)
được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30
ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có)
được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
b. Thòi gian và địa điểm nộp hồ sơ.
- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển: Từ ngày 11/10/2018
đến hết 11/11/2018 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Viện
kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất thành, Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ.
- Lệ phí thi tuyển: Dự kiến 300.000đ/ứng viên.
- Tổ chức sơ tuyển:
- Tổ chức sơ tuyển: Dự kiến sau 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ dự
tuyển.
- Địa điểm sơ tuyển: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.
4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng
- Cộng 30 điểm cho các đối tượng là: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao
động; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
- Cộng 20 điểm cho các đối tượng là: Người dân tộc thiếu số; Sĩ quan quân đội, sĩ
quan công an, quan nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành;

Con liệt sĩ, cong thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như
thương binh, 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;
- Cộng 10 điểm cho các đối tượng là: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc
nghĩa vụ phục vụ có thời hạn ừong lực lượng công an nhân dân; Đội viên thanh
niên xung phong, đội viên trí thức ừẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn ,
miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người có bố/mẹ đẻ, bố/mẹ
nuôi là công chưc, viên chức và người lao động ngành KSND (kể cả đã nghỉ chế độ
hoặc đã chết).
Dự kiến thời gian thi tuyển: Tháng 12/2018.
Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ,
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: (0210).6296.668./.

Noi nhận:
- Web VKSND tối cao;
- Web VKSND tinh;
-Lưu: VT, P15.

Đoàn Minh Hương

