
UBND THANH PHO HA NO' 
TRUONG CAO BANG 

BWN TIY - BIN LANH HA NQI 

CQNG HOA xA HO! cITEJ NGIIIA VET NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

   

S 5'i /TB- CDDTDL Ha Nói, ngày gtháng 2 nám 2022 

THÔNG BAO 
TUYN DVNG  VIEN CHI5'C NAM 2021 

LAM VI1C TiI TRING CÁO BANG BIN TTJ' - BIN LiN}I HA NO! 

Cn dr Quyt djnh s 5568/QD-.TJBND ngày 09/12/2020 cña UBND thàrih ph6 Ha 

Ni v vic giao clii tiêu K hoach kinh t- xA hti và dir toán thu, chi ngãn sách näm 2021 

cüa thành phó Ha Nii; 
Can cr Quyt dnh s 4726/QD-IJBND ngày 05/11/2021 cUa UBND thành phô Ha 

Ni phê duyt clii tiêu và K hoach tuyn dpng. viên chjrc lam vic ti Tnr?mg Cao dng 

Din tir - Din lnh Ha Ni näm 2021; 
Can c K hoach st 47/KH-CDDTDL ngày 17/02/2022 cüa Tnràng Cao dng Din 

tCr - Din l?nh  Ha Ni v vic th chirc tuyn dpng viên chirc näm 2021, 

Trirng Cao ct.ng Din tir - Din lnh Ha NOi  thông báo th chirc tuyM dung vien 

chifrc näm 2021 nhi.r sau: 

H. CHI TIEU TUYEN DIJNG: 19 nglrM 

TT 
Ma s/ chfrc danh 

nghe nghip 

Tnnh 

do 

- 

Nganh, chuyên 
.. 

ngành cn tuyên 
Mo tã cong vic 

s6 
hnYng 

can 
tuyên 

V V.09.02.03 — 

Giãng vien GDNN 

l thuy& (hang III) 

Dai hoc 

tth len 

Cong ngh k5 thut 

nhit lnh, kT thuat 

lnh, k thut 

nhit, may thrc 

phm 

Giãng dy các mon 

thuc ngành May 1nh 

và diu hôa không khi 

04 

V 2 

V.09.02.03 — 

Giáng viên GDNN 

l thuyt (hng III) 

Cong ngh k5 thut 

cci khI, cong ngh 

ca khi, k thut ca 

khI, chê tao  may 

Giãng dy các mOn 

thuOc ngânh Ca khI 
01 

3 

V.09.02.03— 
Giãng viên GDNN 

l thuyt (hang III) 

Cong ngh k thut 

ô to, cOng ngh 0 

to, co khI 0 to, ca 

khi dng hrc 

Giãng day cad mOn 
thuOc ngành Cong ngh 

ô tO 
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TT 
Ma sI ch.rc danh 

nghê nghip 

TrInh Ngãnh, chuyên 

ngành can tuyên 
Mo tã cong vic 

s 
IlrQ'ng 

can 

tuyên 

4 

V.09.02.03 — 

Giãng viên GDNN 

1 thuyt (hng III) 

Co din t1r 
Giâng dy các mon 

thuc ngành Co din tCr 
01 

5 

V.09.02.03 — 

Giãng viên GDNN 

1 thuyt (hng III) 

Din 
Giâng day các mon 

thuc ngãnh Din 
01 

6 

V.09.02.03 — 

Giàng viên GDNN 

1 thuyt (hang III) 

Tir dng hóa 

Giàng day các mon 

thutc ngành Tir dng 

hóa 

01 

7 

V.09.02.03 — 

Giãng viên GDNN 

1 thuyt (hng III) 

Thiêt kê dO hça, do 

hoa 

Giàng day các mon 

thuôc bô mOn thiêt ké 

do hQa 

01 

8 

V.09.02.03 — 

Giäng vien GDNN 

1 thuyEt (hng III) 

Thumg mai din 

tCr 

Giãng dy cãc mon 

thuc bO mOn thucrng 

mai din tir 

01 

9 

V.09.02.03— 

Giãng viên GDNN 

1 thuyt (hng III) 

Mng may tInh và 

truyên thông, an 

toàn thông tin, 

khoa hQc may tinh 

Giãng dy các mon 

thuc ngãnh cOng ngh 

thông tin 

01 

10 
01.003 — Chuyên 

viên 

Ngôn ngü ting 

Nht, tiêng Dirc, 

Cong tác quãn 1 dào 

tao, hçvp tác quôc tê 
02 

12 

V.05.02.08 - 

K thut viên 

(hang IV) 

(thuc Trung tam 

Thông tin — Thu 

vin) 

Trung 
, 

len 

Cong ngh thông 

tin 

Theo dOi, vn hành, 

si'ra chüa., giám sat tInh 

trng lien quan dn 

thiêt bj CNTT 

01 

13 

V.05.02.0 8 - 

thut vien 

(hang IV) 

(thuc Phông Dào 

tao) 

Trung 

cp tth 

len 

COng ngh thông 

tin 

Quân l fanpage tuyn 

sinh; tham gia phát trin 

nguôn tuyên sinh; xir l 

dft 1iu Va tx van tuyên 

sinh trên zalo, hotline 

01 

2 



III. IMEU KIN BANG KY DI)' TUYEN 

Ngithi có dü các diu kin san dixçic dang k d tuyn, cii th&: 

1. Biu kiin chung 

a) Co quc tjch Vit Nam và Cu trU tai  Vit Nam; 

b) CO phiu däng k dr tuyn (theo mu quy dnh); 

c) Ca van bang, chiing chi dao to theo yeu c,u cUa h?ng, chirc danh ngh 

nghip viên chiic cn tuyn; 

d) TuM diii tr diX 18 tui trâ len; CO l 1ch rO rang; 

d) Dü surc khOe d thirc hin cong vic hoc nhim vii; di vài chrc danh nghê 

nghip giàng vien không bj dj tt v hinh th& khOng nOi ngçng, nOi lap. 

* NliUng ngir?i sau day không dirqc dàng 1ç d tuyên: 

- Mt nàng lrc hành vi dan sr hoc bj hn ch näng lirc hành vi dan sir. 

- Dang b truy cüu trách nhim hhih s1r; dang chip hành bàn an, quy& dj.nh v 

hmnh sir cüa Toà an; dang bj áp diing bin pháp xr l hành chInh dua vào Cu sâ chUa 

bnh, co sâ gino diic, trtthng giáo duong. 

2. Diéu kiin ci th dôi vói tfrng chffc danh 

2.1. Diêu kiin di vo ngtrcri dkr  tuyn chtrc danh ngh nghip Giãng viên 

GDNN I thuyt hng III (ma s V.09.02.03) 
- Co bang tht nghip di hQc trâ len dimg chuyên ngãnh ciXa vi tn tuyên di1ng; 

- CO ChiXng chi Nghip vi su pham dy ngh (thi sinh co th hoàn thin chtXng 

chi trong thM gian tp sir) 
- CO chüng chi bi duong theo tieu chun chirc danh ngh nghip giãng viên 

giáo dic ngh nghip l thuy& hng III (thi sinh cO th hoàn thin chng chi tron.g thi 

gian tp si). 
- Co tnInh d ngoai ngü tü bc 2 trâ len (theo quy djnh t?i  Thông tu so 

O1/2014/TT-BGDD'I' ngày 24 tháng 01 nãm 2014 cüa B Gino d,tc v Dào tao  ban 

hành Khung näng lirc ngoi ngü 6 bac  dung cho Vit Nam). 

- Co trInh d tin bce thi thiu dat  chun k5 nàng siX ding cong ngh thông tin cu 

bàn theo quy djnh tai  Thông ti.r s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nm 2014 ciXa 

B Thông tin và Truyn thông quy djnh Chun k5 nang siX ding cOng ngh thông tin. 

2.2. Bi vOi ngtrôi dir tuyn viên chtrc ngch chuyên viên (ma so 01.003) 

- CO bang tht nghip dai  hc trâ len dung ngành, chuyen ngành cUa vj tn ca.n 

tuyan. 
- CO chiXng chi bi duOng kin thiXc quàn l nhà rnrâc chuang trInh chuyên viên 

(thI sinh cO th hoàn thin chiXng chi trong thai gian tap  sir). 

- CO trInh d ngoai  ng tr bac 3 tr& len (theo quy djnh ti Thông tu s 

01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 01 näni 2014 cUa Bô Giáo diic và Dào tao  ban 

hành Khung näng hjc ngoai ngü 6 bac  dung cho Vit Nam). 
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- Co trInh d tin hQc thi thiu dat  chun k näng s1r ding cong ngh thông tin c 

bàn theo quy djnh tai  Thông tis s 03/2014/TT-BTFTT ngày 11 tháng 3 näm 2014 cüa 

BO Thông tin và Truy&n thông quy dnh Chun k5 näng si ding cong ngh thông tin. 

2.3. iMi vói ngirM dir tuyn chüc danh k5 thut viên hang IV (ma s 

V.05.02.08) 
- T& nghip tir trung cp trâ len thuc ngành, chuyen nganh thuOc linh vrc cong 

ngh thông tin. 

- Co trInh d) ngoi ng[t bac 1 trâ len (theo quy djnh t?i  Thông tir s 01/2014/TT-

BGDDT ngày 24 thãng 01 nãm 2014 cüa B Giáo dtc và Dào tao  ban hành Khung 

näng Iirc ngoai ngit 6 bc dung cho Vit Nam). 

3. Vic xác djnh v trinh d ngoi ngfr, tin hQc thrqc quy dtnh  nhir sau: 

a) Trmnh d ngoi ngü theo quy dnh ti Thông tir s 01/2014/TT-BGDDT ngày 

24 tháng 01 nãm 2014 cüa BO Giáo dic và Dào tao  ban hành Khung nang 1rc ngoai ngü 

6 bc dung cho Vit Nam. 

Vic cong nhn trinh dO ngoai ngü tirclng thicrng dixqc thiic hin theo H.râng dn 

s 4645/SGD&DT-GDTX-CN ngày 14 tháng 12 nàm 2016 cüa So Giáo dic và Dào tao 

HaNOi: 
Các chrng chi tiMg Anh quc t dã cp, thrqc cong nhn và con th?ii hn si'r 

ding cO gia trj thay th trInh dO A2, B 1, B2, Cl, C2 theo bang quy chun trinh dO ti 

miic 4, Quyet djnh s 66/2008/QD-BGDDT ngày 02/12/2008 ct'ia Bô Giáo dac và Dào 

tao quy djnh chircrng trinh giáo diic thirOng xuyên v ting Anh thc hành. Các chung 

nhn trIrth dO ngoi ngü tliclng dirang cia các ca sO giáo dic có thm quyn. 

b) TrInh dO tin hçc theo quy djnh tai  Thông tr s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 nãm 2014 cüa BO Thông tin và Tmyn thông quy djnh Chun k näng sr d%lng 

cong righ thông tin. 

Các chirng chi Tin h9c rng ding A, B, C d cAp có giá trj sr ding tucrng ducrng 

vOi chirng chi U'ng diing cOng ngh thông tin ci bàn (thirc hin theo quy djnli tai  Diêu 

23 Thông tu lien tjch s 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21/6/20 16 cüa BQ Gino 

dic và Dào tao  và BO Thông tin và Truy&n thông quy djnh t chirc thi và cAp chüng chi 

ung ding cong ngh thông tin). 

IV. PHIEU DANG KY DU' TUYEN 
- Ngithi dang k dir tuyn nOp  tr1xc tip 01 Phiu dang k dir tuyn (theo mu 01 

ban hành kern theo Nghj djnh 115/2020/ND-CP cza ChInh phz) vào 01 vj tn vic lam 

(nê'u dãng kj thi tuye'n vào tit 02 vj trI tr& len sé' bj logi khói danh sách di's diê'u kin dt 

tuye2n); ngixM däng k d? tuyn phãi khai dy dü các nOi  dung you cAu trong Pbiu dàng 

k3 dir tuyn tinh dn thyi dim nOp phiu và chju trách nhim v& tInh chfnh xác cüa các 

nOi dung kê khai trong phiu; 

- Thii h?n,  dja dim tip nhn Phiu dàng k dr tuyn ci th nhu sau: 
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+ Tir ngày 22/02/2022 dn ht ngày 23/3/2022 (trong gi& hành chinh các ngày, 

tritthiBáy, Chznh2t, ngàyLi). 

+ Dja dim: Phông T chirc — Hành chInh Truàng CD Din tcr - Din lnh Ha 

Ni. Dja chi: S 10, Nguyn Van Huyên, C.0 GiAy, Ha Ni. 

Din thoai lien h: 0989348969 (ha Nguyn Th Lan Anh). 

V. NQI DUTG, HThH TH(JC TUYN DVNG 
Viec tuyn diing viên chrc näm 2021cüa Tnrông Cao däng Din tir - Din lnh 

Ha Ni duçic thirc hin bng hinh thüc xét tuyn. Xét tuyn viên chi.irc dugc th1rc hin 

theo 02 vông nhu sau: 

1. Vông 1: 
Kim tra diM kin dir tuyM tai  Phi&u dang k dr tuyM theo yeu cu cüa vj tn 

vic lam cn tuyM, nu dap 1r11g dü thI ngiiii dr tuy&i duçic tham d vông 2. 

2. Vông 2: Thi mon nghip vi chuyên ngành 

a) Hinh thrc thi: 

- Thi thirc hành d& vài vj tn giáng viên, k5 thut viên 

- Thi phOng vn vài vj tn chuyên viên. 

b) NOi  dung thi: Kim tra kMn thirc, kg nng hot dng ngh nghip ngui dir 

tuyM theo yêu c&u ciXa vj tn vic lam cn tuy&n. 

c) Thi gian thi: Thi phOng vn 30 phüt (trixác khi thi phâng vn, thf sinh dir thi 

có không qua 15 phüt chun bj); thi gian thi thrc hành tr 45 -60 phüt. 

d) Thang dim: 100 dim. 

3. Xác dnh ngirài tnting tuyên trong kT xét tuyên 

3.1. Ngithi trüng tuyM trong kg xét tuyM viên chrc phãi cO dü các diêu kin 

sau: 

a) Co kt qua dim thi tai  vông 2 dt tr 50 dim trô len. 

b) Co s dim yang 2 cong vâi dim mu tiên (nu co) cao hcrn l.y theo thr tir 

dim tr cao xuMg thAp trong chi tiêu &yc tuyM dung ciXa trng vj tn vic lam. 

3.2. Trm?mg hçip CO tr 02 nguOi tth len cO kt qua dim thi vông 2 cong vâi dim 

mu tien (n&m co) bang nhau ô chi tiêu cui ciXng cn tuyM diving thi ngu1i cO kt qua 

dim thi vông 2 cao hcm là ngui trCmg tuyM; nu vn không xác djnh duqc thI Hiu 

trithng Tnx?ng CD Din tCr - Din 1nh Ha NOi  quyt djnh ngthi triXng tuyên. 

3.3. NguM không tnuing tuyM trong kg thi tuyM viên churc không duçic bào km 

kt qua thi tuyM cho the kg thi tuy&i ln sau. 

4. U'u tiên trong thi tuyn viên chfrc: 
4.1. Di tixqng và dim mu tien trong thi tuyM 

a) Anh hang Lirc lucmg vii trang, Anh hung Lao dng, thucmg binh, ngthi 
hmthng chInh sách nhm thirGng binh, thirong binh loi B: duqc cong 7,5 dim vào kt 

qua dim thi ti yang 2; 
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b) Ngui dan tc thiu s& si quan quail dci,  si quan Cong an, quãn nhãn chuyên 

nghip phiic viên, ngithi lam Cong tác Co yu chuyn ngành, h9c vien t6t nghip dào tao 

si quan d b, t& nghip dào tao  chi huy tnthng Ban chi huy quân sir cp xã nganh quãn 

sir co sâ dixçic phong quail ham si quan dr bj dã dang k ngch si quan di:r bj, con lit si, 

con thi.rong binh, con bnh binh, con ciXa ngi.ri hi.ràng chinh sách nhu thixcrng binh, con 

cüa thi.rong binh loai B, con dé cüa nglxi hot dng kháng chin bj nhim chit dc hóa 

h9c, con Anh hung Lijc krqng vii trang, con Anh hung Lao dng: Duqc cong 5 dim 

vào kt qua dim vOng 2; 

c) NguOi hoàn thành nghia vi quãn sir, nghia vi tham gia cong an nhãn dan, di 

vien thanh nien xung phong: ckrçic cong 2,5 dim vào kt qua dim thi tai  vOng 2. 

4.2. Tru?ng hçrp ngi.ri dir thi tuyn viên chCrc thuc nhiu din ru tiên thI chi 

dixçic ctng dim iru tiên cao nht vào kt qua dim thi tai  vông 2. 

5. Châm thi và phüc khão bài thi 
Vic chm thi va phirc khào bài thi duqc thrc hin theo the quy dnh tai  Thông 

tu s 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa Bô Ni vu. 

Không thrc hin vic phirc khào di vài mon thi phOng vAn, thirc hânh. 

VI. TWJI GIAN, DIA DIEM TUYEN DIJNG 
- Thôi gian xét tuyn Vông 1: hr ngày 28/03/2022 dn ngày 01/04/2022. 

- Thô'i gian thi Vông 2: Nhà thrmg s thông báo sau khi có k& qua Vông 1 

theo ding quy djnh. 

- Dja dim thi vOng 02 dirçic tO ehire tai  Tnthng Cao dng Din tir - Din 1nh 

Ha Ni, s 10 Nguyn Van Huyên, Cu GiAy, Ha NOi. 

VII. L PHI TUYEN DIJNG 
Can ci theo Thông tt.r s 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 ciXaB Tài chInh 

quy dnh mire thu, chê d thu, np, quán I và sir dimg phi tuyn dmg, dir thi nãng 

ngch, thang hang cOng chic, viên chic; phi dir tuyn cia ngithi dang k dr tuyn là: 

O0.00Od (nãm tram nghin d&ig)/thi shthI1.n dr tuy&l. 

Thông báo nay duçc cong khai trén các cng giao tip din tCr cia Thành ph6 Ha 

Ni (www.hanoi.gov.vn), trên website cia Triring Cao dng Din tCr - Din lnh Ha 

NOi (www.dtdl.edu.vn), dng th?yi duçic niêm yt t?i  Trir&ng4_ 

No'i nhmn: 
- UBND thành ph FIN (d b/c); 
- Sc Ni vii RN, Thanh tra Thành ph; 
- D/c Phó HT; 
- Các dcm vj thuc throng; 
- Websitenhàtrir?mg; 
- Luii: VT, TC-HC. 

Phm Tin Dung 
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