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TINH UY THTYA THIEN imE BANG CQNG SAN VIT NAM 

ThI&i Thiên Hu4 ngàyA3tháng 3 nám 2023 

Tiu chun, ttiu ki'n däng k dtr tuyn 
vi tn vice lam Chuyen vien ye cong tac to chu'c xay dii'ng Dang 

Nh' A omyeucau A ieucaudu th 

TrInh do 
dào 4i0 

Co bng t6t nghip dai  h9c tr& len có chuyên ngành 
'7 

dào tao  phü hçip vói vj tn vic lam can tuyên diing. 

Bi du'ong, 
cli frng chi 

- Ngoii ngfr: Sir di1ng duçic ngoi ngt i trinh d tl.ro'ng 
ducmg bc 3 khung nãng 1c ngoi ngü Vit Nam. 

- Tin hçic: CO k nng sir diving cong ngh thông tin co bàn. 

P/i din chdt 
cá nhân 

p , 

- Tuyt dôi trung thành, tin tu&ng, nghiêm tóc chap 
hành chU trucmg, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà 
nuôc, quy djnh cüa Ca quan. 

- Tinh than trách thim cao vâi cong vic vi tp th& 
ph6i hqp cong tac t&. 

- Trung thirc, th.ng than, kiên djnh, bi& l&ng nghe. 
- Dim tTnh, cn thn. 
- Khã näng doãn k& nOi  b. 

Cdcyêu ciu khdc 

- Co khã nng, d xut nhUng giãi pháp giài quy& các 
vn d thrc tin lien quan c1n chüc nàng, nhim vii cüa cci 
quan, t chüc. 

- Là dáng vien Dâng Cong san Vit Nam, không vi 
phm các tiêu chu&n chinh tn v bâo v chInh trj ni b; 
tru&ng hqp chua là dãng viên thi phâi có l ljch nO rang, 
dáp irng tiêu chun, diu kin d phát trMn dãng va 

, ., A không vi phm cac tieu chuan chInh trj v bâo v chInh 
trj ni bO. 
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TIMI UY THiJA THIEN HUE BANG CONG SAN VIT NAM  

Thuia Thiên Hu ngày'13tháng 3 nám 2023 

.7 .7 .7 

Tiêu chuân, dieu kiin dAng k diy tuyên 
vj trI vic lam Chuyên viên v cong tác Tuyên giáo 

Nhómyêu Yeu cau cu the 

'I' ' L f" zTlfln uO 

daolao 

., . , Co bang tot nghicp dai  hçc tra len co chuyen nganh dao tao 
• A • A phu hçip voi v tn viçc lam can tuyen diving. 

- Boi du'o'ng, 
cli u'ng ciii 

- Ngoii ngfl: Sü ding duqc ngoi ngü a trInh d tuclng 
. 7.. di.wng bac 3 khung nang luc ngoai ngu Viet Nam. 

- Tin h9c: Co k näng sir dpng cong ngh thông tin CG bàn. 

Pliâm chat 

cá n/ian 

- Tuyt di trung thành, tin tu&ng, nghiêm tt'ic chAp hành 
chü truong, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nba nuac, quy 
djnh cüa ca quan. 

- Tinh thAn trách nhim cao vâi cong vic vâi tp th& phi 
hcip cong tác tot. 

- Trung thirc, thng th.n, kiên dinh,  bitt lAng nghe. 
- Dim tinh, cAn th.n. 
- Khã nng doàn k& ni b. 

Các 
iac 

, A . .. , .,. 
- Co kha nang, cte xuat nhung giai phap giai quyet cac 

A A f A 7 van de thrc tien lien quan den chuc nang, nhiçm vi cua co 
quan, to chüc. 

- Là dãng viên Dãng Cong  san Vit Nam, khOng vi pham 
các tiêu chuân chInh trl ye bão v chInh tq nOi  b; tru&ng hcp 
chua là dãng vien thI phài Co l ljch rO rang, dáp mg tiêu 
chuAn, diu kiin d phát frin dâng và không vi pham các 
tiêu chuAn chInh trj v báo v chInh trj nOi bO. 
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TINE UY THUA THIEN HUE...... BANG CONG  SAN VITNAM  

Thira Thiên Hué' ngày43th6ng 3 nàm 2023 

. .X • A • A A Tieu chuan, then kiçn Clang ky di,r tuyen 
• S A A S A A I A .7 v tn vice lam Chuyen vien ye cong tac Van phong cap uy 

Nhómyêu A Yen can cu the 

TrInli do 
uGO ftio 

Co bng tot nghip dai  h9c tr& len cO chuyên ngãnh dào tao 
• • A I A phu hçip vai vl tn viçc lam can tuyen diving. 

BEi dwOn 
ching ii 

- Ngogi ngfr: Sü dung duçc ngoi ng i trInh d ttxclng 
dircngb.c 3 khungnàng lc ngoi ngt VitNarn. 

- Tin hçc: Co ky nang su diing cong nghç thong tm co ban. 

.7 

Phân, chat 

cá n/iOn 

- Tuyt di trung thành, tin tu&ng, nghiêm tüc chp hãnh 
chü trllclng, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuâc, quy 
dinh cüa cci quan. 

- Tinh than trách nhim cao vâi cong vic vâi tp the, phôi 
hqp cong tác tot. 

- Trung thirc, thngth.n, kien djnh, bi& lng nghe. 
- Diem trnh, can than. 
- Khâ näng doãn kt ni bO. 

A I A 1 1 1 - Pham chat khac theo yeu cau cua Ca quan quan ly, su 
diing can b. 

Cac yeu 

khOc 

1 9 A h •9S F •9• A I - Co kha nang, de xuat nhung giai phap giai quyet cac 
A A A A A I van de thrc tien lien quan den chuc nang, nhiçm vi cua Co 

quan, to chi'rc. 
- Là clang viên Dãng Cong san Vit Nam, không vi phm 

cac tiêu chuãn chInh trj ye bão v chInh trj ni b; truing hçp 
chua là clang viên thI phâi có l ljch rO rang, clap irng tiêu 

A • A A I A I I A • 

chuan, dieu kiçn de phat trien clang va khong vi pham cac 
tiéu chun chInh trj v bão v chInh trj ni b. 

Ghi chü: - D6i vâi vj tn vic lam ehuyên viên VAn phong Huyn üy Phong 
Dién: uu tiên nam gi6i và không qua 25 tuôi. 

- D6i vôi vj frI vic lam chuyên viên Van phOng Thj Uy Hucmg 
Ira: yêu câu tot nghip dai  hQc chuyên nganh Cong ngh thông tin. 
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TINE UY THi1A THIEN HUE DANG CONG SAN V1T NAM 

Thita Thiên Hue', ngày4.3 tháng 3 nám 20232 

A 
Tieu chuân, dieu kiin dAng k dir tuyên 

• • A • A • A . a v tn vlçc lam Chuyen vien ye cong tac *oan Thanh men 

Nhómyêu 
A Yeu cau cu the 

' L .J'' rin uO 

daotao 
Co bang tot nghiep di hçc trY len co chuyen nganh dao to 

• • A phu hçip vm v tn viçc lam can tuyen ding. 

Bôi dwJ'ng, 
chü'ng chi 

- Ngo9i ngfr: Sr ding &TqC ngoi ng & trInh dO tucxng 
throng bc 3 khung näng l%rc ngoai ngft Vit Nam. 

- Tin h9c: Co k5 näng sü diing cong ngh thông tin ccx ban. 

Pitm chIh 

cá nhân 

- Tuyt d6i trung thành, tin tlx&ng, nghiêm tüc chap hành 
chü trixclng, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuóc, quy 
djnh cüa ccx quan. 

- Tinh thn trách nhim cao vói Cong vic v&i tp the, phôi 
hçip cong tác tot. 

- Trung thirc, thng thn, kiên djnh, bit lAng nghe. 
- Dim tTnh, cAn then. 
- Khâ näng doàn kt nOi bO. 

Cacyeucau 

khdc 

, , A , - Co kha nang, de xuat nhung giai phap giai quyet cac van 
d thirc tin lien quan dn chIrc näng, thim vii cUa ccx quan, tO 
chüc. 

, , - Co kha nang doan kettp hqp thanh nien, tich cIc tham 
gia cac hot d9ng Doan, Hçi. 

- Do tui: Không qua 25 tui. 

Ghi chü D6i vâi vj trI vic lam chuyên vién Tinh doàn: isu tiên nam giài và Co 
h khâu thuèing trct tai  tinh Thüa Thiên Hue. 
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T!NH UY THEA THIEN HUE BANG CONG  SAN VIT NAM 

Thz'ta Thiên Hu4 ngày 43  tháng 3 nám 2023 

• Tiu chun, diu kiin dãng k dir tuyn 
vi tn vlec lam Chuyen vien ye cong tac Ciyu chien binh 

Nhóm yeU 

cau Yêu CU cu the 

Trl,il, ito 

duo tao 
Co bang tot nghip ctai h9c tr& len có chuyên ngành dào tao 

phü hçip vài vj trI vic lam c.n tuyn diing. 

Bi du'ô'ng, 

chfrng c/il 

- Ngozi ngfr: Sü ding dixqc ngoi ngir i trInh ct tucYng 
duong b.c 3 khung nang lirc ngoi ng Vit Nam. 
- Tin h9c: Co k nAng sir d%Jng cong ngh thông tin co ban. 

Phânz clut 
cii n/ian 

- Tuyt d61 trung thành, tin tuâng, nghiem tue chip hành chü 
tnxclng, chInh sách cüa Dãng, pháp lu.t cüa Nba nrnic, quy 
djnh cUa co quan. 

- Tinh than trách nhim cao vâi cong vic vâi tp th phôi 
hçip cong tác tht. 

- Trung thirc, th.ng th.n, kiên ctjnh, bit lng nghe. 
- Dim tTnh, c.n then. 
- Khâ näng doàn k& nOi  b. 

Jfl A A cacyeu cau 
khác 

Co k5 näng thuyt phiic, vn dng và tuyên truyên. 
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TINII UY THUA THIEN HUE BANG CONG SAN VIT NAM 

Thi'ra Thiên Hu ngày ,43 tháng 3 nám 2023 

Tiu chun, diu kiin dãng k dir tuyn 
vj trI vic lam phóng viên Báo Thfra Thiên Hu 

Nhómyêu -. 
Yeu cau cu the 

Trinh d3 
dào tçio 

Co bang t& nghip di h9c chuyên ngãnh báo chI, chuyên 
ngãnh xA hOi  trâ len hoc các chuyên ngành dào to phü hçip 
voi vj trI vic lam cn tuyn diing. 

Bi duöng, 
chá'ng chi 

- Ngoii ngfr: Sü dung clizçxc ngoi ngü & trmnh dO tuong 
ducing b.c 3 khung nAng 1rc ngoi ng Vit Nam. 

- Tin hc: Co k5' nAng sCr dicing cong ngh thông tin co ban. 

Phân, chh 
cá nhân 

- Tuyt di trung thành, tin tu&ng, nghiêm tüc chip hành 
chü truong, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuâc, quy 
dlnh cüa co quan. 

- Tinh thn trách nhim cao vâi cong vic v&i tp th& phi 
hcrp cong tác t&. 

- Trung th%rc, thAng thin, kiên djnh, bi& lang nghe. 
- Dim tinh, cn then. 
- Khâ nng doàn kt nOi bO. 
- Phâm chat khac theo yêu câu cüa co quan quãn l, sir 

ding can bO. 

Cácyêu 
khác 

- Co k nng vMt t6t, có kinh nghim vit báo, k5 näng tác 
nghip dOc  l.p và lam vic theo nhóm. 

- Ifu tiên các 1mg viên dA có kinh nghim trong cong tác 
báo chi. 
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