
B GIAO DUC VA DAo TO CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TRI11NG  DHSP I-IA  NQI 2 Dc 1p - Ti' do - HinIi phtic  

S: 415/TB-DHSPHN2 Ha Nói, ngày 28 tháng 6 näni 2021 

THÔNG BAO 

Ye vic tuyn ding viên chü'c nám 2021 

TnrO'ng DHSP Ha Ni 2 thông bão ni dung và k hoach tuyn ding viên chirc närn 2021 

nh  sau: 

1. Diu kin dàng k dir tuyn 

1.1. NgiRri cO dü các diu kin sau day không phân biêt dan tc, narn ntt, thành phn xä 

hi, tin ngiiong, ton giáo dixçic dang k dir tuyn viên chirc: 

a) CO quc tjch Viêt Nain Va cu trü tai  Vit Narn; 

b) Tr dü 18 tui tth len; 

c) Co dan dàng k dir tuyn; 

d) Co 1 ljch rO rang; 

d) Co van bang, chOng chi dao tao,  chirng chi hành ngh hoc CO nang khiu k5 nang phü 

hçp vri vj trI vic lam; 

e) Dü sirc khoê cM thirc hin cong vic hoc nhirn v1i; 

g) Dáp 1mg cac dMu kiên khác theo yeu cu cUa vi trI vic lam do don vj sir nghip cong 

l.p xác djnh nhung không duçic trái vth quy djnh cña pháp 1ut. 

1.2. NhUng ngLr?Yi sau day không chxçc dang k dir tuyn viên chirc: 

a) Mt nàng 1irc hành vi dan sir hoc bj han  ch nàng hrc hành vi dan s1r; 

b) Dang bj truy ciru trách nhirn hlnh sir; dang chip hành bàn an, quy& djnh v hlnh s1r 

cüa TOa an; dang bj áp d1ing bin pháp xU 1 hành chjnh dim vào co sâ chüa bnh, co s& 

giáo dic, tri.r?Yng giáo throng. 

2. Tiêu chdin ci the 

2.1. TrirOng hçp dc bit trong tuyn dçing viên chirc 

a) Ting viên có h9c vj tMn Si: U'ng viên dáp irng it nht rnt trong hai diu kiin sau 

- Co bang tMn si diuing chuyên ngành tuyn diing và tt nghip dai  h9c dt loai khá tth len; 

- CO bang tMn si dung chuyên nganh tuyn diing va cO it nht 01 bài báo diIrng ten 

tãc giã lien he (coresponding author) dãng trên tap  chi quc t IS! chuyên nganh duc Hi 

dng Giáo su nhà nrn9c tInh 1,0 dMm tth len. 

b) TIJ'ng vien tt nghip dai  hQc loai xut sic: Co chirng chi tMng Anh tuang duong 

bac 4 tr& len theo Khung näng lijc ngoai ngü' 6 bac  dung cho Vit Narn (rnt trong cãc 

tru?Yng duçrc Cic Quán 1 chit luqng - B Giáo d11c và Dào tao  cp phép), hoc tuong 

dixong do mt t chirc khào thI quc M cp trong thO'i han  02 nãrn (24 thang) tinh den ngày 



c) Cãc ing vien Co It nht 5 näm cong tãc 6' v trI vic lam yêu cAu trinh d dão tao 

dai hçc trâ len phU hop vri yeu cu vi tn viêc lam cn tuyn diing và có thi gian dOng hão 

hiêm xä hôi bat buOc di vâi nguOi k hop dng lao dng theo dung quy djnh cüa pháp 

luât lam cong viêc chuyên mon. nghiêp vii trong don vj sii' nghip cong 1p tir darn bâo chi 

thir?ng xuyên, chi du tu và don vi sir nghiep cong 1p tir darn bão chi thung xuyên hoc 

dan vj sr nghip ngoài cong lap. 

2.2. Tru*ng hçrp thông thu*ng trong tuyên diing 

- Co chirng chi ting ngoi ngü tuo1g duong bc 3 tr& len theo Khung nang 1irc 

ngoi ngU 6 bâc dung cho Viêt Nam (rnt trong các tri.rO'ng dirge Ciic Quàn 1 chat lugng 

- B Giáo diic vã Dào tao  cp phép), hoäc tuong throng do mt t chirc khão thI quôc tê 

cp trong thi han  02 närn (24 thang) tjnh dn ngay däng k dir tuyn; Co chirng chi cong 

nghe thông tin theo Thông tu s 03/2014/TT-BTTTT cUa B Thông tin và Truyên thông. 

Ngoai ra, img viên tham gia tham gia dir tuyn phãi thOa rnän rnt trong the diu kin sau: 

- Tt nghip dai  h9c cüa các tnr?Yng dai  h9c trong nuâc hoc các triRmg dai  h9c uy 

tIn & các nu&c CO nn giáo diic dão tao  và khoa h9c cOng ngh phát trin, nganh/chuyen 

ngañh t& nghip phi hgp vOi linh virc cn tuyn, dt loai khá trO' len; mon dci tuyn (nu CO 

tron chirong trmnh dào tao  trinh d dai  hçc) yeu cu phãi dt tr 8.0 tn& len (theo thang dim 10). 

Dith trung birth các mon chuyên ngành dãng k dr tuyn dat  tr 7,0 trâ len (tInh theo thang dim 

10) hoc 2,5 tr& len tInh theo thang dirn 4). 

- CO hpc vj thac si dung nganh/chuyên nganh tuyn dirng và dáp 11ng các diu kin: 

Dim trung binh chung quy di cac mon h9C & trInh d dào tao  thac si dat  tr 7,5 (tInh theo 

thang dirn 10) tn& len; KhOng CO mon h9c nào thuc kh& kin thirc chuyên nganh dt dirâi 

7,0 dirn (tInh theo thang dim 10) hoc 2,5 tr& len (tinh theo thang dirn 4); Tt nghip 

dai h9c chInh quy tir loai khá tr& len. 

- Dat giãi nht trong k' thi Olympic sinh viên toan quc va t& nghip dai  h9c chInh 

quy tr loai khá tr& len. 

Tiêu chun ci th d& v&i Irng viên trng vj trI viêc lam dugc quy djnh trong rnc 6 cüa 

Thông báo. 

3. Ni dung vã hInh thirc tuyn thing 

3.1. Trirông hçp dIc bit trong tuyn diing viên cure: Sat hach  thông qua phOng van 

hoc thirc hành v trinh d hiu bit chung, v trInh d nang lirc chuyên mOn nghip vii cua 

ngu&i dirge xét tuyn dac  bit. 

3.2, Thi tuyn viên cbüc du'qc thii'c hin theo 2 vông thi nhu' sail: 

3.2.1. VOng 1: Thi kim tra kin thfrc chung 

a) Hinh thuc thi: Thi trc nghirn trên may vi tInh. 

b) Ni dung thi grn 2 phn, thai gian thi nhu sau: 

Phn I: Kin thuc chung, 60 câu hOi hiu bit v pháp 1ut vien chüc, chñ trirang, du&ng 

li cña Bang, chInh sách, pháp lut ye nganh, linh v11c tuyên diing. Th&i gian thi 60 phut; 
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Phn II: Ngoi ngtr, 30 câu hói theo yeu cu cüa vj trI vic lam v mt trong hai thir ting 

Anh, Trung Quc. Thi gian thi 30 phit. 

c) Min phn thi ngoti ngt di vâi các trung hçp sau: 

- Co bang tt nghip chuyên nganh ngoi ngi:t cUng trinh d dào tao  hoc ô' trInh d dào 
tao ao hon so v6i trinh d dào tao  chuyên rnôn, nghip vii theo yêu cu cña vj trI vic lam 
dr tuyn; 

- Co bng tt nghip cüng trinh d dào tao  hoc a trInh d dào tao  cao hon so vâi trInh d 

dào tao chuyên rnôn, nghiêp vu theo yêu câu cña vj trI vic lam dir tuyên hc tp & nuc 

ngoài hoc h9c bng ting nirOc ngoãi Vit Narn, duçic co quan cO thârn quyn cong nhn. 

d) Kt qua thi vOng 1 duçic xác djnh theo s cau trã Ri dung cho tüng phn thi quy djnh tai 

diin b khoãn nay, nu trà Ryi dung t1 50% s cãu hOi trO' len cho tt'rng phAn thi thI nguai 

dr tuyn duçc thi tip vOng 2. 

3.2.2. Vông 2: Thi mon nghip vi11 chuyên ngành 

a) HInh thi.'rc thi: Kirn tra, sat hach  kin thiirc, näng Krc thirc hành chuyên rnôn, nghip vii 

cüa nguai dir tuyn. U'ng vien soan 15 tit theo quy dnh cüa Hi dng. Bài soan np ye 

Hi dng tuyn diing (qua Phông i'd cht'c - Hành chInh, din thogi: 0211.3863205) trixâc khi 

kim tra, sat hch 05 ngày. Trong bui thi, rng viên b6c thm ngu nhiên ch9n giãng 01 tiêt 

trong 15 tit dã chun bi; bc thärn, trã 16'i cau hOi v kin thiirc, k näng chuyên mOn. 

b) Nôi dung thi: Kin thirc, nAng lirc, k näng chuyên môn, nghip vii cüa ng1xai dir tuyên 

viên chirc theo yêu cu cüa vj trI vic lam cn tuyn diing. 

c) Thang dim (thi thijc hành): 100 diêim 3C 

4. Ho so' dr tuyn
V 

* Trtro'ng h9'p thông thtr&ng: Phiu dàng k tuyn diing theo mu 01, Nghj djnh 

1 15/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 näm 2020 cUa ChInh phü. 
* Tru*ng hqp dc bit: 

- Phiu däng k tuyn diing theo mu 01, Nghj djnh 115/2020/ND-CP ngãy 25 tháng 9 

nãm 2020 cüa ChInh phü. 

- So yu l ljch tr thut cO xác nhn cña co quan có thm quyn trong thai han  06 

tháng, tInh dn ngày np h so dr tuyn; 

- Ban sao các van bang, chung chi va kt qua h9c tp theo yeu cu cUa vj trI dir 

tuyn, duçc co quan có thrn quyn chiirng thc. Truang hç'p có van bang do co sa dào tao 

nuâc ngoài cp phãi duçic cong chi.lrng ditch thut sang tiêng Vit; 

- Giy ch'ng nhin s(rc khOe cOn gia trj sir di1ng do co quan y th dCi diêu kin duçic khárn 

sirc khOe chung nhn theo quy djnh tai  Thông tu s 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 näm 

2013 cña B Y t v vic huàng dn khám suc khOe; 

- Giy chung nhn thuc di tung uu tiên trong tuyn diing viên chuc (neu co) 

dirçc co quan, t chirc cO thm quyn chung thirc. 



H sa dir tuyn np trrc tip tai  phông T chi'rc - Hành chInh truâc 17h00, ngày 29 

tharg 7 näm 2021 (h s d np không trã li). 

5. I phi tuyn 

Theo Thông tu s6 228/2016/TT-BTC ngy 11 tháng ii närn 201 6 cüa B Tài chInh, 

l piI là 500.000 dbng/h sci dr tuyn. 

hi tiêu tuvn dune: 

TT 
Thn vj 

So 
lmYng 

Vi tn 
tuyên 
clting 

Mo tã cong vic Yen câu 

1.  Khoa Toán 02 Giàng vien Giàng viên giàng dy 
các hçc phân Toán 
irng diing cho Cu nhân 
Six phm Toán. 

CO hc vj Tin si chuyên ngành 
phü hcp hotc tt nghip dai  h9c 
1oti xuât sic. 

2.  Khoa 
ChInh 

Giáo diic 
trj 

01 Giãng viên Giàng viên giãng day 
mon Pháp 1ut dai  
dicing cho sinh viên 
toàn trung. 
Giãng day các mon 
chuyên ngành luat  cho 
sinh viên chuyên 
ngành GDCD. 

Dat  các tiêu chun chung cüa 
Quy djnh v tuyn diing viên 
chirc cUa ChInh phU và cUa 
Truông DHSP Ha Ni 2. 
Co bang ccr nhân tth len các 
chuyên ngành thuc Lust hçc. 

3.  

Kha Ting 
An1 05 Giãng viên 

Tham gia giãng day 
các mon chuyén 
ngành Sir phm tiêng 
Anh va Ngôn ngü 
Anh. Thijc hin cong 
tác nghiên ciru và 
phiic v11 cong dng 
theo nhirn vu duçrc 
giao. 

CO b&ng ci'r nhan chuyên ngành 
PPGD ting Anh, Ngon ngü 
Anh, Ngôn ngft h9c lrng ding, 
Ting h thucing rnai/du ljch 
hoc tirmig ducing. 
Uu tiên tot nghip Dii h9c loai 
xut sc và giOi. 

4.  

Vii Cong 
ngh Thông tin 

01 Giãng viên 
Giãng day và nghiên 
ctru tai  b mon Khoa 
h9c may tInh. 

CO bang c1r nhân ngành Sir pharn 
Tin h9c, Khoa hc may tInh, 
Khoa h9c dU lieu, CNTT. 

01 Giàng viên 
Giâng day và nghiên 
ciru ti b mon COng 
ngh phn rnm. 

CO bang cü nhân nganh Sir phm 
Tin h9c, Khoa hc may tInh, 
Khoa hçc dft 1iu, CNTT. 

5.  

KIoa 
Tiêi 

Giao diic 
hoc 

01 Giâng viên Giãng day các mOn 
chuyên bit, bao gôm: 
Cci sâ Tr nhien — Xa 
hôi, Khoa h9c, Ljch Six 
dja l dap urig yeu cau 
dôi rnâi giáo diic. 

CO bang ci:r nhân ngành GDTH 
trix?ing DHSP dmrçic xp loai 

giOi tth len; hoac CO bang thac sT 
(dung chuyên ngành) trâ len. U'u 
tiên ung viên cO bang Tin si. 

6 
Khq 
ma 

Giáo duc 
non 

01 Giàng viên Giàng dy mon Giáo 
dic hôa nhp. 

CO bang Cir nhân giáo dic dc 
biêt; C nhân giáo dc h9c; C 
nhân Giáo d%lc rnm non; Cr 
nhân Giáo dimc Tiu hoc. 

6.  



7. Khoa Ting 
Trung quôc 

Giãng viên Giãng dy các mon 
chuyën nganh tiêng 

Co bang cü nhân loai giói tr& len; 
Tot nghip chuyên ngành Ngôn 

04 Trung quôc; ngü tiêng Trung, ngôn ngtr hçc 
Tharn gia vào các hot i.Irng dimg, Giãng dy tiêng Han 
dng cüa Khoa tiêng quôc té, Ngôn ngtt van tir tiêng 
Trung quôc, cüa Han, Truyên thông (ngôn ngü 
TrixO'ng. hQc tiêng Trung). 

7. Dir kin kê hoich tuyn dçing 

- Nhn h so däng k dir tuyn: Ti~ 8h00 ngày 28 thang 6 nãm 2021 dn hét 17h00 ngày 

29 tháng 7 näin 2021. 

- Ljch thi vOng I: 

+ Kin thirc chung: 8h30 ngày 10 tháng 8 närn 2021 

+ Ngoti ngü: 10h00 ngày 10 tháng 8 närn 2021 

- Ljh thi vOng II: Ljch kim tra, sat hch chuyên mon duçic dãng trên website cüa nhà 

trtthng trong tun tir 16 dn 22 tháng 8 näm 2021. 

- Cong b kt qua tuyn diving sau 10 ngày tilr khi kt thüc ki&rn tra, sat hach  chuyên mOn. 

Các thông tin lien quan v tuyn diing viên chiLrc du'çc cp nht trên website 

httpi/www.hpu2.edu.vn  hoc tti PhOng T chüc - Hành chInh (Din thoçii: 

0211.3863205).!. 

Noinliân: 
- Bô Giáo due và Dào tao ('dê báo cáo); 
- Báo Nhân dan (dé thông báo); 
- Các doii vi trong Truông (dê thcc hün); 
- Luu: TC-HC. 

 

Nguyn Quang Huy 
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