
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 

 

 Tạp chí Con số và Sự kiện thông báo số lượng viên chức dự kiến tuyển 

dụng năm 2021: 06 chỉ tiêu, cụ thể: 

1. Số lượng: 

- 03 vị trí Phóng viên, Biên tập viên 

- 02 vị trí Quản trị mạng, chế bản 

- 01 vị trí Kế toán 

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

2.1. Tiêu chuẩn chung:  

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 dụng viên chức Tạp chí 

Con số và Sự kiện năm 2021: 

(1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

(2) Đủ 18 tuổi trở lên; 

(3) Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;  

(4) Có lý lịch rõ ràng; 

(5) Có bằng tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin 

học phù hợp với vị trí cần tuyển dụng quy định Phụ lục của Kế hoạch này; 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí dự 

tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

(6) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

(7) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm: 

2.2.1. Đối với vị trí Phóng viên, biên tập viên 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Báo chí;  

- Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế và có 

chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí. 

- Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: chứng chỉ tiếng Anh 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; chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên cấp 

trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020); chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 400 trở lên 

(PBT), 97 trở lên (CBT), 42 trở lên (IBT), IELTS 3.0 trở lên, TOEIC 150 trở lên 

và A2 khung Châu Âu trở lên. 

- 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 Văn phòng B trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch 

số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016). 

2.2.1. Đối với vị trí Quản trị mạng, chế bản:  

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Tin học, điện tử Tin học, 

Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ 

thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kĩ thuật máy 

tính, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin 

học ứng dụng, Toán ứng dụng, Sư phạm Tin học, Điện tử Viễn thông. Hoặc có 

bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế  

- Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí. 

2.2.1. Đối với vị trí kế toán: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, 

Tài chính. 

- Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: chứng chỉ tiếng Anh 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; chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên cấp 

trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo có hiệu lực (ngày 15/01/2020); chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 400 trở lên 

(PBT), 97 trở lên (CBT), 42 trở lên (IBT), IELTS 3.0 trở lên, TOEIC 150 trở lên 

và A2 khung Châu Âu trở lên. 

- 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 Văn phòng B trở lên được cấp trước 



ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 

10/8/2016). 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Thông tư 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ; người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn 

ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy, phải ký tên trên từng trang của 

Phiếu đăng ký; 

(2) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, Phiếu điểm kết quả học tập và chứng 

chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có 

thẩm quyền chứng thực;  

- Đối với thí sinh mới tốt nghiệp, nếu chưa có bằng có thể sử dụng Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo trong thời gian chờ cấp bằng chính thức. Nếu trúng 

tuyển phải nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp cho cơ quan nơi nhận hồ sơ dự tuyển.  

- Nếu văn bằng chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công 

chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 

theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 về trình tự, 

thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. 

- Khi trúng tuyển thí sinh phải xuất trình bản chính để Tạp chí Con số và Sự 

kiện thẩm định, xác minh trước khi ra quyết định tuyển dụng. 

(3) Các thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp bản sao các giấy tờ liên quan 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

(4) Bốn (04) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số 

điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6 cm mới chụp trong vòng 6 tháng trở 

lại đây. 

 - Hồ sơ đăng ký dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24x32 cm. 

Ghi rõ trên túi hồ sơ các thông tin: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; vị trí đăng ký dự 

tuyển; số điện thoại, địa chỉ liên lạc; các loại giấy tờ, văn bằng nộp.  Không trả lại hồ 

sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển. 

 - Trong kỳ tuyển dụng 2021 của Tạp chí Con số và Sự kiện, mỗi thí sinh chỉ 

được đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng, do đó chỉ lập và nộp 01 bộ hồ sơ 

theo quy định Mục 1 phần V, nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng. 

 - Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Nếu người đăng ký dự tuyển 



có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo hồ sơ, 

sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng 

tuyển, bị xử lý theo quy định và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 

một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 13/8/2021 đến hết ngày 

13/9/2021 

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  

Ban Trị sự, Tạp chí Con số và Sự kiện, Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, 

Hà Nội. ĐT: 024.37344920 

- Cách thức nộp:  

(1) Người đăng ký trực tiếp đến nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại địa điểm 

tiếp nhận hồ sơ. 

(2) Hoặc người đăng ký gửi Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính 

(gửi bảo đảm) và chuyển khoản lệ phí vào Tài khoản: 144.020.101.4724 Tại: Ngân 

hàng Nông nghiệp & PTNT Bắc Hà Nội, PGD số 7. Người nhận: Tạp chí Con số 

và Sự kiện.  Nội dung: Phidutuyen- Hovaten- Namsinh- Sodienthoai 

Ghi chú: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

6. Lệ phí dự tuyển:  

Lệ phí là 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng chẵn). (Theo quy định tại 

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). 


