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THÔNG BÁO  

Về việc Tuyển dụng cán bộ hợp đồng 

 

Hiện nay, Viện Biển Đông có nhu cầu tuyển cán bộ hợp đồng làm trợ lý nghiên cứu. 

Các cán bộ hợp đồng thực hiện những công việc cụ thể do Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo 

Viện phân công. 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu  

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã 

hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

- Có quốc tịch Việt Nam; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi có chuyên ngành phù hợp; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

3. Các môn thi và hình thức thi: 

- VÒNG 1 (100 điểm): thi viết 180’, kết hợp kiến thức chuyên ngành và ngoại 

ngữ;  

- VÒNG 2 (100 điểm): phỏng vấn các thí sinh đạt điểm Vòng 1 từ 50 điểm trở lên; 

- Kết quả cuối cùng là điểm cộng của cả hai vòng thi. 

4. Hồ sơ dự tuyển  

- Nộp Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu được đăng tải trên website của Học viện 

Ngoại giao; 

- 01 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm; 

- Bản sao bằng Đại học và các chứng chỉ liên quan; 

- Bản sao chứng minh thư nhân dân. 

Lưu ý: Nếu thí sinh tốt nghiệp nước ngoài cần có công nhận văn bằng của Cục 

Khảo thí và Kiểm định Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thời gian và địa điểm thi tuyển: 

- Nhận hồ sơ: ngày 13-14/10/2021, sáng từ 08:30-11:30; chiều từ 14:00-17:00 tại 

Phòng 101, tòa nhà 67 chùa Láng, Học viện Ngoại giao;  

- Thi Vòng 1: dự kiến 08:00 ngày 21/10/2021 tại tầng 5, Tòa nhà G - Học viện 

Ngoại giao 

- Thi Vòng 2: dự kiến 08:00 ngày 27/10/2021 tại tầng 5, Tòa nhà G - Học viện 

Ngoại giao. 

 



 

6. Quyền lợi 

- Được tham gia các hội thảo, diễn đàn lớn về Biển Đông và an ninh khu vực; 

- Được tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia, học giả hàng đầu khu vực và quốc tế; 

- Được tham gia tiếp đón, trao đổi với các chính khách cao cấp nước ngoài và các 

đại sứ quán tại Hà nội; 

- Đóng góp vào việc hoạch định chính sách, chiến lược quan trọng của Việt Nam; 

- Được đóng BHXH, BHTN và BHYT ngay sau khi ký hợp đồng làm việc và 

hưởng lương theo Quy định; 

- Được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động thỉnh giảng và các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước. 

7. Thông tin liên hệ:  

- ThS Hoàng Thị Lan, Phòng 101, Viện Biển Đông, Tòa nhà số 67 chùa Láng, 

Học viện Ngoại giao, Đống Đa, Hà Nội. SĐT: 038.516.3333. 

 

Hà Nội, ngày        tháng 10  năm 2021 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 


