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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức năm 2020 
 

 

Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ 
chức tuyển dụng viên chức năm 2020 theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau: 

I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG  TUYỂN DỤNG 
01 Kỹ sư; mã số V.05.02.07; 
Chuyên ngành: Hệ thống điện. 

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN 
Vòng 1: Kểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu 

đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm và xét bảng điểm  học tập và điểm 
tốt nghiệp của người dự tuyển 

Vòng 2: Kiểm tra sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông 
qua phỏng vấn. 

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
1. Điều kiện: 
- Là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 
- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; 
- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018); có lý lịch rõ ràng; 
- Tốt nghiệp Đại học phù hợp với vị trí tuyển dụng; 
- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; 
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 

hình sự Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, 
cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
1. Hồ sơ bao gồm: 
a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu); 
b. Bản sao giấy khai sinh; 
c. Bản khai sơ yếu lý lịch; 



d. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự 
tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào 
tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, gồm: 

- Bằng Đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành  
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-

BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Chứng chỉ 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; 

- Các văn bằng chứng chỉ khác và các đề tài, công trình khoa học công bố (nếu 
có). 

e. Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được 
khám sức khỏe chứng nhận.  

f. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu 
có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 

2. Thời hạn nộp hồ sơ: 
Từ ngày 12/5/2020 đến hết ngày 12/6/2020  (trong giờ hành chính, trừ ngày 

nghỉ) 
3. Lệ phí:  500.000đ/thí sinh (Theo TT số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016) 
4. Địa điểm nộp hồ sơ: 
- Phòng Quản lý Tổng hợp (P.107), Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
- Địa chỉ: nhà A9, Số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
- Điện thoại:  0243 7564341;    
- Website:  ies.vast.vn 

 VIỆN TRƯỞNG 

 

 
 

Đoàn Văn Bình 
 

 


