THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

DANH MỤC
Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vị trí việc làm các ngành xây dựng Đảng,
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019
----Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định hiện hành về
tuyển dụng công chức;
Căn cứ Quyết định số 2474-QĐ/BTCTW, ngày 15/3/2018, các quyết định số
từ 4127 đến 4138-QĐ/BTCTW, ngày 29/01/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về
danh mục và bản mô tả vị trí việc làm các ngành xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội;
Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức
Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan
Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;
Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng khung tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển đối với
các vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019, bao gồm:
1. Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng.
2. Kiểm tra viên.
3. Chuyên viên về công tác nội chính.
4. Chuyên viên về công tác phòng, chống tham nhũng.
5. Chuyên viên về công tác tuyên giáo.
6. Chuyên viên về công tác dân vận.
7. Chuyên viên về công tác văn phòng cấp ủy.
8. Chuyên viên về công tác mặt trận.
9. Chuyên viên về công tác công đoàn.
10. Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động (Liên đoàn Lao động).
11. Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên.
12. Chuyên viên về công tác hội phụ nữ.
13. Chuyên viên về quản lý, phát triển nguồn nhân lực (Hội Phụ nữ).
14. Chuyên viên về công tác hội nông dân.
15. Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh.
16. Chuyên viên về quản trị.
17. Giáo vụ - Văn phòng trung tâm bồi dưỡng chính trị (cấp huyện).
18. Chuyên viên tham mưu, tổng hợp đảng ủy khối doanh nghiệp (cấp huyện).
19. Kế toán viên.
20. Chuyên viên về công nghệ thông tin.
21. Văn thư - Lưu trữ./.
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THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học (phù hợp nhất với chuyên ngành về Tổ chức xây
dựng Đảng)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức;
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Kiểm tra viên
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học (phù hợp nhất với chuyên ngành về Kiểm tra, giám
sát thi hành kỷ luật Đảng)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức;
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác nội chính
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên
môn

- Tốt nghiệp đại học (các chuyên ngành luật, tư pháp....)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác phòng, chống tham nhũng
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên
môn

- Tốt nghiệp đại học (các chuyên ngành luật, tư pháp....)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác tuyên giáo
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học (phù hợp nhất với chuyên ngành về tuyên giáo,
báo chí, xã hội ...)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức;
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác dân vận
----Nhóm yêu cầu
Trình độ đào tạo

Yêu cầu cụ thể
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp

Bồi dưỡng, chứng - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực
chỉ
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, hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ
trình độ B trở lên, hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.
- 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 hoặc chứng chỉ tin học Văn
phòng trở lên.
Phẩm chất cá nhân - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác
tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
- Phẩm chất khác theo quy định của cấp tương ứng
Các yêu cầu khác

- Có kỹ năng thuyết phục, vận động và tuyên truyền;
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác văn phòng cấp ủy
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Có bằng tốt nghiệp đại học

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- 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, hoặc có chứng chỉ ngoại
ngữ trình độ B trở lên, hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.
- 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng
chỉ tin học Văn phòng trở lên.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
- Phẩm chất khác theo quy định của cấp tương ứng

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức;
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác mặt trận
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên
môn

- Tốt nghiệp đại học (phù hợp nhất với công tác Mặt trận)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- 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, hoặc có chứng chỉ ngoại
ngữ trình độ B trở lên, hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.
- 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng
chỉ tin học Văn phòng trở lên.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ban, đơn vị.
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác công đoàn
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên
môn

- Tốt nghiệp đại học (các chuyên ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật,
văn hóa...)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động (Liên đoàn Lao động)
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên
môn

- Tốt nghiệp đại học (các chuyên ngành bảo hộ lao động, quản trị, kinh
tế lao động...)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
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THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác đoàn thanh niên
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên
môn

- Tốt nghiệp đại học

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác
tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác hội phụ nữ
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên
môn

- Tốt nghiệp đại học (các chuyên ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật,
văn hóa...)

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Chuyên viên về quản lý, phát triển nguồn nhân lực (Hội Phụ nữ)
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên
môn

- Tốt nghiệp đại học ngành Quản lý, phát triển nhân lực, Tổ chức xây
dựng Đảng

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác hội nông dân
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học (chuyên ngành phù hợp)

Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác hội cựu chiến binh
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học

Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
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THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về quản trị
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Có bằng tốt nghiệp đại học (phù hợp nhất với chuyên ngành quản trị,
kinh tế)

Bồi dưỡng, chứng - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực
chỉ
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, hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ
trình độ B trở lên, hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.
- 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 hoặc chứng chỉ tin học Văn
phòng trở lên.
Phẩm chất cá nhân - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác
tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
- Phẩm chất khác theo quy định của cấp tương ứng
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THÀNH ỦY HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Giáo vụ - Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (cấp huyện)
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Có bằng tốt nghiệp đại học (phù hợp nhất với chuyên ngành quản trị,
kinh tế)

Bồi dưỡng, chứng - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực
chỉ
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, hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ
trình độ B trở lên, hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.
- 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 hoặc chứng chỉ tin học Văn
phòng trở lên.
Phẩm chất cá nhân - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác
tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
- Phẩm chất khác theo quy định của cấp tương ứng
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Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Chuyên viên tham mưu, tổng hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp (cấp huyện)
----Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Có bằng tốt nghiệp đại học

Bồi dưỡng, chứng
chỉ

- 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, hoặc có chứng chỉ ngoại
ngữ trình độ B trở lên, hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc theo quy định.
- 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng
chỉ tin học Văn phòng trở lên.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công
tác tốt
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe
- Điềm tĩnh, cẩn thận
- Khả năng đoàn kết nội bộ
- Phẩm chất khác theo quy định của cấp tương ứng

Các yêu cầu khác

- Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức;
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Kế toán viên
----Nhóm yêu cầu
Trình độ chuyên môn

Bồi dưỡng chứng chỉ

Các yêu cầu cụ thể
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài Chính, Kinh Tế
hoặc các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế và Tài Chính
- Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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 trưởng 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.

Kiến thức, hiểu biết

- Nắm chắc các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, Văn phòng TW và
của Ban về công tác quản lý tài chính, tài sản / văn bản hướng dẫn của
tỉnh, cơ quan, đơn vị về công tác quản lý tài chính, tài sản

Kỹ năng

- Giao tiếp; Tổng hợp báo cáo
- Sử dụng tin học văn phòng; Internet
- Các phần mềm quản lý tài chính, tài sản

Kinh nghiệm

- Có ít nhất 2 năm làm công tác tài chính, kế toán.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của
cơ quan.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, giữ nguyên tắc; cẩn thận, kiên
nhẫn; có khả năng phân tích, tổng hợp, chính xác, khoa học
- Điềm tĩnh, tập trung, trí nhớ tốt
- Khả năng sáng tạo
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Chuyên viên về công nghệ thông tin
----Nhóm yêu cầu

Các yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử,
Viễn thông

Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Ngoại ngữ: 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

Kiến thức, hiểu biết

- Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh
vực công nghệ thông tin
- Hiểu biết về công tác của ngành
- Kiến thức chuyên sâu về một trong những hệ quản trị dữ liệu
MySQL, MS SQL, DB2...;
- Kiến thức cơ bản về hệ thống, mạng, an toàn và bảo mật thông tin

Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc độc lập; giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc
công việc được giao.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

Phẩm chất cá nhân

- Trung thực; có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Giao tiếp, ứng xử đúng mực

Các yêu cầu khác

- Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc
cao
- Giữ gìn bí mật công tác
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Vị trí việc làm Văn thư - Lưu trữ
----Nhóm yêu cầu

Các yêu cầu cụ thể

Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học các ngành Văn thư, Hành chính, Khoa học xã hội
và nhân văn, Quản trị văn phòng

Bồi dưỡng, chứng chỉ - Ngoại ngữ: 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
- Tin học: 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/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng 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.
Kiến thức bổ trợ

- Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác tổ
chức, cán bộ, Luật Lưu trữ, Luật Cán bộ công chức viên chức

Kỹ năng

- Giao tiếp; Tổ chức làm việc nhóm; Lập kế hoạch; Quản lý thông tin;
Soạn thảo văn bản hành chính; Tổng hợp báo cáo,
- Sử dụng tin học văn phòng; Internet
- Các phần mềm quản lý văn bản, thư viện điện tử

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ
quan.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, giữ nguyên tắc; cẩn thận, kiên
nhẫn; có khả năng phân tích, tổng hợp, bảo mật thông tin.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó học hỏi.
- Giao tiếp, ứng xử đúng mực

Các yêu cầu khác

- Nắm chắc hệ thống văn bản của cơ quan

