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THONG BAO
Tuyển dụng công chửc năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cần tuyển dụng công chức nghiệp vụ 
kiểm sát, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống tại 

Việt Nam;
- Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền 

cấp. Đồng thời phải đáp ứng các. điều kiện:
+ về  chiều cao: Từ l,60m trở lên đối với nam và từ l,55m trở lên đối với nữ;
+ v ề  cân nặng: Từ 50 kg trở lên đối với nam và từ 45 kg trở lên đối với nữ;
+ Có sức khoẻ tốt; không nói ngọng, nói lắp hoặc có khuyết tật bẩm sinh, 

không dị hĩnh, dị tật, khuyết tật.
- Yêu cầu về độ tuổi: Từ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ 18 đến 30 tuổi đối

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
Phải có bằng Cử nhân Luật hệ chính quy của các Trường: 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 hoặc có trình độ là Thạc sỹ, Tiến sỹ Luật.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B; chứng chỉ tin học trình độ B;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, 

tiền sự, không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc 
đang trong thòi gian bị xem xét kỷ luật, không vi phạm quy định của Quy chế về 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiếm sát nhân dân.

2. Số lượng, vị trí cần tuyển:
- 03 (Ba) công chức nghiệp vụ kiểm sát;
3. Ưu tiên trong tuyển dụng:
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
a) Anh hùng Lực lưọng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 diêm vào tông sô diêm xét 
tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yêu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương

với nữ.



binh, con bệnh binh, con của ngưòi 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; học sinh trung học phổ thông, sinh viên đã đoạt 
giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét 
tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc 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; cán bộ Đoàn, Hội có thòi gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm 
liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số 
điểm xét tuyển;

d) Người có bố đẻ hoặc mẹ đẻ ( Kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công 
nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả 
những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết): được cộng 
10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

2. Trường họp người dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ 
được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm xét tuyển;

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu do VKSND tỉnh Phú Thọ cung 

cấp; _
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu do VKSND tỉnh Phú Thọ cung cấp có 

xác nhận của địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự 
tuyển đang công tác trong thòi hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh; bản sao chứng minh thư nhân dân, được cơ quan có 
thẩm quyền chúng thực;

- Bản sao các văn bằng, chúng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự 
tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chúng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ 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 uu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu 
có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản cam kết công tác tại đon vị được tuyển dụng từ 5 năm trở lên;
- 03 (ba) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;
5. Hình thức tuyến dụng: Xét tuyển.

6. Nội dung xét tuyển:
6.1 Việc xét tuyển căn cử vào các nội dung sau:
a, Kết quả học tập chuyên ngành của vị trí việc làm cần tuyển.
b, Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông 

qua việc:



- Người dự tuyển bốc thăm câu hỏi, có 30 phút để viết bài chuẩn bị (câu hỏi 
và đáp án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao cung cấp);

- Trình bày bài chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của Ban Kiểm tra sát hạch.
Việc hỏi và trả lời được thục hiện dưól sự giám sát của Ban Giám sát và phải lập 
biên bản;

6.2 Cách tính điểm:
1. Cách tính điểm học tập được thực hiện theo một trong các trường họp sau:

a) Đối với người dự tuyển được đào tạo theo chuông trình tín chỉ không thi 
tốt nghiệp: Điểm học tập được quy đổi thẽo thang điểm 100 và tính hệ số 3;

b) Đối với người dự tuyển được đào tạo theo chuông trình tín chỉ có thi tốt 
nghiệp:

- Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;
- Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trưng bình cộng kết quả các bài thi 

tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo 
thang điểm 100 và tính hệ số 1;

c) Đối với người dự tuyển được đào tạo không theo chuông trình tín chỉ:
- Điểm học tập: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học Lc

trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ỏ trình độ chuyên môn, -3
nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và ỳ 
tính hệ số 2; . . '-V
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- Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi 
tốt nghiệp hoặc điếm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo 
thang điểm 100 và tính hệ số 1;

2. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1 (điểm bài 
viết tối đa 70 điểm, điểm trả lời câu hỏi của Ban Kiểm tra sát hạch tối đa 30 điểm).

3. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp (quy 
định tại Khoản 1 Điêu này), diêm phỏng vân (diêm bài viêt và diêm trả lời câu hỏi 
theo quy định tại khoản 2 Điều này) và điểm ưu tiên (nếu có).

4. Trường hợp người dự xét tuyển có trình độ đào tạo cao hon so với trình độ 
đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, thì căn cứ vào kết quả học 
tập trong hồ sơ của người dự xét tuyển và điểm phỏng vấn về chuyên môn nghiệp 
vụ để tính điểm theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này.

6.3 Xác định người trúng tuyển:
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện 

sau đây:



a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 
điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong 
phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường họp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí 
cần tuyển dụng, người có điểm học tập cao hơn là ngưòi trúng tuyển; nếu điểm học 
tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn 
chưa xác định được ngưòi trúng tuyển thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 
tỉnh quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả 
xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

7. Phí dự tuyển: 260.000 đồng/thí sinh (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thòi gian bán hồ sơ vấ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20/10/2017 

đến hết 20/11/2017 (trong giờ hành chínli).
- 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.
9. Tổ chức xét tuyển:

-T ổ  chức sơ tuyển: dự kiến sau 05 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển.
-  Tổ chức xét tuyển: dự kiến trong tháng 12/2017.
-  Địa điểm xét tuyển: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.;

Đe 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 tỉnh; 
-Lưu: VT, P15.




