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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 
  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; 

Căn cứ Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV ngày 11 tháng 

01 năm 2016 của Khoa học và công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc 

bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên 

ngành khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 

của của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định phân cấp 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Công văn số 360/NNCNC-VP ngày 06/5/2022 của Truởng Ban 

Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức năm 2022 của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công 

nghệ cao. 

Trung tâm Ươm tạo thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: 

 1. Chỉ tiêu viên chức cần tuyển dụng : 10 người 

 Nhu cầu tuyển dụng viên chức vào các vị trí: 04 vị trí 

- Kế toán viên (06.031): 01 người 

- Hỗ trợ doanh nghiệp (01.003): 01 người. 

- Kỹ sư Ươm tạo công nghệ (V.05.02.07): 05 người. 
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- Nhân viên (01.005): 03 người 

 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: 

 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành 

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Có quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo 

quy định của pháp luật lao động. 

- Có đơn đăng ký dự tuyển; 

 - Có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu 

kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; 

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm 

đúng nguyên tắc tuyển dụng: 
 

Stt Vị trí việc làm 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Yêu cầu trình độ chuyên môn 

01 

 

Kế toán viên 

 

06.031 01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, 

kiểm toán, tài chính. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ 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 ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công 

chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số; 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. 

 

02 

 

 

Hỗ trợ doanh 

nghiệp 

 

01.003 01 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên 

ngành sau: Kinh tế, Quản trị kinh doanh 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

quy định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam.  

- Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định 

tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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Stt Vị trí việc làm 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Yêu cầu trình độ chuyên môn 

03 

 

Kỹ sư Ươm tạo 

công nghệ 

 

V.05.02.07 05 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên 

ngành sau: Công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản. 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

04 Nhân viên  01.005 03 
- Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên một trong các 

chuyên ngành sau: Nông nghiệp, trồng trọt. 

 

3. Hồ sơ dự tuyển 

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ 

bao gồm: 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu 

số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

b) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận. 

4. Hình thức và nội dung xét tuyển:  

4.1 Hình thức tuyển dụng: xét tuyển. 

4.2 Nội dung tuyển dụng 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự đăng ký tại Phiếu 

đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển 

được tham dự vòng 2. 

- Vòng 2: Phỏng vấn, kiểm tra kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí 

việc làm cần tuyển.  

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:  

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

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào 

kết quả điểm vòng 2; 
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b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 

ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người 

hưởng chính sách như thương binh,  con của thương binh loại B, con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ 

trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm  vòng 2; 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân 

dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2. 

d) Ưu tiên theo vị trí việc làm tại phụ lục chỉ để tính khi có 02 trường hợp 

điểm bằng nhau ở một vị trí cần tuyển dụng. 

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy 

định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 

theo quy định. 

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/5/2022 đến hết ngày 12/6/2022 (trong 

giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). 

- Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Địa 

chỉ: Lầu 11 số 255, đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 6264 6103./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban quản lý Khu NNCNC; 

- Website Trung tâm;  

- Lưu: VT, TC-HC. 
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