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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng công chức năm 2019 

 

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần tuyển dụng: 01 công chức 

làm nghiệp vụ Kiểm sát, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG 

1. Đối tượng tiêu chuẩn cụ thể 

 - Người có trình độ Cử nhân luật trở lên;  

 - Đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; 

 - 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 (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 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 (tương đương trình độ B trở lên).  

 2. Điều kiện tuyển dụng:  

 - Đối tượng dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ dự tuyển. 

 - Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam, tuổi đời dự tuyển 

không quá 35 tuổi đối với Nam, cao từ 1m60, nặng 50 kg trở lên; không quá 

30 tuổi đối với Nữ, cao từ 1m55, nặng 45 kg trở lên; 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản 

thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành kiểm sát 

nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ;  

          - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;  

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

 - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

 - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 

hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án 



tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ 

sở giáo dục. 

 - Các đối tượng dị dạng về hình thể, phát âm không chuẩn, người 

nghiện ma túy; người nhiễm HIV/AIDS. 

II. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM THI, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG 

           - Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển (cụ thể theo Thông báo số 

380/TB-VKSTC ngày 12/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông 

báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019). 

 - Địa điểm thi : Thi tập trung tại Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; thời gian thi : Dự kiến 

tháng 9/2019 

          - Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu. 

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG 

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Mẫu); 

 2. Lý lịch tự khai (theo mẫu có dán ảnh và xác nhận của chính quyền 

địa phương nơi cư trú); 

 3. Bản sao giấy khai sinh, sổ hổ khẩu, chứng minh nhân dân (hoặc thẻ 

căn cước công dân) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;  

 4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (chứng thực); 

 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên 

cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

 6. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

 7. Lệ phí hồ sơ dự tuyển: theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài Chính; 

 8. Phiếu lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp). 

Lưu ý : Khi đăng ký dự tuyển người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng 

ký dự tuyển và 01 bản sao bằng Cử nhân luật trở lên được cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực, còn hồ sơ thì nộp khi được thông báo trúng tuyển. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

 -  Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết 

ngày 05/09/2019.  

 - Thời gian và địa điểm tiến hành tổ chức sơ tuyển: Dự kiến ngày 

10/09/2019 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 - Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng; Số 112 – Quốc lộ 1A, phường 7, thành phố Sóc Trăng – 

tỉnh Sóc Trăng. ĐT: 02993.620386.  
                

 VIỆN TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Đinh Gia Hưng 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


