
 

THÔNG BÁO  

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 

 

I. Điều kiện chung 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

 - Có lý lịch rõ ràng. Không có tiền án, tiền sự. 

 - Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển. 

 - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. 

 - Có sức khoẻ tốt để làm việc. 

II. Trình độ chuyên môn 

 

STT Vị trí dự 

tuyển 

 

 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn Yêu cầu công việc 

Trình 

độ 

Ngành học Ngoại ngữ  

(Tiếng Anh) 

Tin học văn 

phòng 

1 

 

 

Vị trí việc làm 

Thông báo 

02 Cử nhân Có trình độ 

chuyên môn 

từ đại học trở 

lên. 

 

Có trình độ ngoại 

ngữ B1 trở lên theo 

quy định tại Thông tư 

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 tương 

đương. 

Có trình độ tin học 

đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư 

03/2014/TT-BTTT 

ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và 

truyền thông hoặc 

tương đương. 

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh (ưu tiên 

các ứng viên có chứng chỉ IELTS, 

TOEFL). 

- Có hiểu biết tốt về kinh tế, thương mại 

quốc tế, pháp luật thương mại. 

- Có năng lực tổng hợp, giải quyết các 

vấn đề phát sinh, kỹ năng phối hợp hoạt 

động, kỹ năng làm việc nhóm… 

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

 



2 Vị trí việc làm 

Hỏi đáp 

01 Cử nhân Có trình độ 

chuyên môn 

từ đại học trở 

lên. 

 

Có trình độ ngoại 

ngữ B1 trở lên theo 

quy định tại Thông tư 

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 tương 

đương. 

 

Có trình độ tin học 

đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư 

03/2014/TT-BTTT 

ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và 

truyền thông hoặc 

tương đương. 

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh (ưu tiên 

các ứng viên có chứng chỉ IELTS, 

TOEFL). 

- Có hiểu biết tốt về kinh tế, thương mại 

quốc tế, pháp luật thương mại. 

- Có năng lực tổng hợp, giải quyết các 

vấn đề phát sinh, kỹ năng phối hợp hoạt 

động, kỹ năng làm việc nhóm… 

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

 

3 Vị trí việc làm 

Thông tin, dữ 

liệu (biên tập, 

cập nhật, 

quản trị các 

CSDL) 

 

01 Cử nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có trình độ 

chuyên môn 

từ đại học trở 

lên. 

 

Có Chứng chỉ ngoại 

ngữ với trình độ A2 

theo Quy định tại 

Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hoặc 

tương đương. 

 

Có trình độ tin học 

đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư 

03/2014/TT-BTTT 

ngày 11/03/2014 của 

Bộ Thông tin và 

truyền thông hoặc 

tương đương. 

- Am hiểu, áp dụng đúng các quy định 

của chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công nghệ thông tin. 

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề 

trong thực tế lĩnh vực công tác được phân 

công. 

- Chuyên sâu về kỹ năng biên tập tin, bài, 

cập nhật các nguồn cơ sở dữ liệu; 

- Có năng lực tổng hợp, giải quyết các 

vấn đề phát sinh, kỹ năng phối hợp hoạt 

động, kỹ năng làm việc nhóm; 

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

- Kỹ năng xử lý tình huống, công tác phối 

hợp. 



4 Vị trí việc làm 

Văn thư, thủ 

quỹ, quản trị 

 

01 Tốt 

nghiệp 

Trung 

cấp trở 

lên 

Không bắt 

buộc 

Có Chứng chỉ ngoại 

ngữ với trình độ A1 

trở lên theo Quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hoặc 

tương đương. 

Có Chứng chỉ Tin 

học với trình độ đạt 

kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản theo Quy định 

tại TT số 

03/2014/TT-BGDĐT 

ngày 11/03/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

hoặc tương đương. 

- Có kinh nghiệm công tác tối thiểu 06 

tháng liên quan tới vị trí tuyển dụng. 

- Có năng lực tổng hợp, giải quyết các 

vấn đề phát sinh, kỹ năng phối hợp hoạt 

động, kỹ năng làm việc nhóm…  

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

- Có chứng chỉ về nghiệp vụ Văn thư – 

lưu trữ. 

- Tạo lập, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ công việc, 

hồ sơ pháp lý một cách khoa học và hợp 

lý. 

 

 

Ngoài các tiêu chuẩn, yêu cầu trên, ưu tiên hồ sơ xét tuyển cho các đối tượng sau 

 - Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 

 - Có khả năng kiêm nhiệm một số công việc khác của đơn vị (phỏng vấn). 

 - Được đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Nghiệp vụ về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT). 

III. Hồ sơ dự tuyển: 

 - Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu, trong đó ghi rõ vị trí dự tuyển). 

 - Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu). 

 - Bản sao Giấy khai sinh. 

 - Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học và các chứng chỉ có liên quan. 

 - Bảng điểm kết quả học tập. 

 - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

 - Hai ảnh 4x6 và hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, email, điện thoại liên lạc. 



 Người dự tuyển phải nộp hồ sơ cho Hội đồng tuyển dụng theo quy định. Các văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên 

quan như (xác nhận con thương binh, liệt sỹ, người dân tộc…) có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Khi trúng tuyển phải có 

bản gốc để đối chiếu. 

IV. Thời gian nhận hồ sơ 

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

 - Tại: Văn phòng TBT Việt Nam. 

 - Địa chỉ: Tầng 2 nhà C – số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

 - Điện thoại: 02437913441. 

V. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

 Hội đồng tuyển dụng căn cứ yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng, thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn 

trực tiếp các thí sinh dự tuyển. 

VI. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn: Sẽ có thông báo cụ thể trong giấy báo dự phỏng vấn. 

VII. Lệ phí tuyển dụng: Theo quy định. 

 

 Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Cao Xuân Quân 

 

 

 

 

 

  



 

 


