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PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

QUY TRÌNH THI TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC 

Số hiệu: QT.TCHC-11 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 27/6/2014 
 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định cách thức tiến hành việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức theo thể 
thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do 
nhà trường đề ra. 

- Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng cho các viên chức hợp đồng trường đã hoàn thành thời gian tập sự; 
- Áp dụng đối với các viên chức thuộc phòng Tổ chức - Hành chính trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức.. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở 
giáo dục đại học thành viên; 

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa ban hành theo  
Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm; 

- Quyết định 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Đại học Quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15, Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Trường Đại học Bách khoa; 

- Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc Đại học 
Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
đối với các trường Đại học thành viên trong Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2009 về việc ban hành Quy 
định về quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và thủ trưởng đơn vị trong Trường của Hiệu 
trưởng; 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
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- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và 
Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí 
dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. 

 
4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- Thủ trưởng đơn vị: Trưởng khoa, phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm trực thuộc 
trường; 

- BGH: Ban Giám hiệu; 

- P.TC - HC: Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- HS: Hồ sơ 

- HĐ: Hội đồng 

- TB: Thông báo 

- CVn: Chuyên viên vị trí thứ n trong sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng TC – HC 

- Thời gian làm việc trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6:  Sáng 7h30 – 11h30 
                   Chiều 13h00 – 17h00 
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5. NỘI DUNG 

5.1. Lưu đồ 
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Phòng TC-HC:
Tổng hợp danh sách thí sinh dự xét/

thi tuyển
Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức 

lớp ôn tập Ngoại ngữ trình độ B
BM12-QT.TCHC-11
BM13-QT.TCHC-11
BM14-QT.TCHC-11
BM15-QT.TCHC-11
BM16-QT.TCHC-11
BM17-QT.TCHC-11
BM18-QT.TCHC-11
Thời gian: 10 ngày
Trách nhiệm: CV4

Phòng TC-HC
Tổ chức họp hội đồng thi tuyển dụng viên 

chức
(2)

BM19-QT.TCHC-11
BM20-QT.TCHC-11
Thời gian: 05 ngày
Trách nhiệm: CV4

Phòng TC-HC:
Công bố danh sách thí sinh có hồ sơ đủ 

điều kiện; môn thi, đề cương ôn tập, điều 
kiện miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học

Công bố thời gian thi và lịch tổ chức ôn tập
BM21-QT.TCHC-11
BM22-QT.TCHC-11

(3)
Thời gian: 07 ngày
Trách nhiệm: CV4

Ban ra đề và chấm thi:
Soạn thảo đề thi và đáp án

Soạn thảo đề tiểu luận
Thời gian: 10 ngày

Thí sinh dự xét/thi 
tuyển?

Ngạch giảng viên Các ngạch khác

Đơn vị và hội đồng:
Tổ chức thi giảng

(4)
BM23-QT.TCHC-11
BM24-QT.TCHC-11
Thời gian: 10 ngày

Kết thúc

Không đạt

Đạt
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5.2. Mô tả 

(1) Phòng TC-HC thông báo điều kiện dự thi, đưa biểu mẫu hồ sơ và thông báo lên trang 
web 

- Phòng TC-HC ban hành thông báo (BM03-QT.TCHC-11) về điều kiện dự xét/thi 
tuyển dụng viên chức, thông báo nêu rõ thành phần hồ sơ của từng ngạch và biểu mẫu 
kèm theo. 

- XEÙT TUYEÅN (Chæ xeùt tuyeån ñoái vôùi nhöõng vieân chöùc ngaïch Giaûng vieân (15.111) vaø 
Nghieân cöùu vieân (13.092)). 

1. Ngạch Giảng viên (15.111). 
a. Điều kiện 

- Viên chức đang ký hợp đồng lao động ngạch Giảng viên (15.111) có trình độ 
Tiến sĩ; 

b. Hồ sơ bao gồm: 
- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu); 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 
- Lý lịch khoa học có xác nhận của Phòng Khoa học và Công nghệ Dự án (theo 

mẫu); 
- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng Đại học, Sau Đại học; 
- Bản sao (có chứng thực) Học bạ hoặc Bảng điểm Đại học và Sau đại học; 
- Bản dịch (có chứng thực) các văn bằng và bảng điểm Đại học,  

Sau Đại học (nếu tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học ở nước ngoài); 
- Bản sao (có chứng thực) các Chứng chỉ, Chứng nhận: 

+ Triết học nâng cao; 
+ Phương pháp giảng dạy đại học. 

- Bản nhận xét viên chức của Khoa và Bộ môn (theo mẫu); 
- Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp  

hồ sơ); 
- 02 ảnh 3x4 phông nền màu trắng. 

 

2. Ngạch Nghiên cứu viên (13.092). 
a. Điều kiện 

- Viên chức đang ký hợp đồng lao động ngạch Nghiên cứu viên (13.092) có trình 
độ Tiến sĩ;  

b. Hồ sơ bao gồm: 
- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu); 
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- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 
- Lý lịch khoa học có xác nhận của Phòng Khoa học và Công nghệ Dự án (theo 

mẫu; 
- Bản photo các minh chứng về hoạt động nghiên cứu khoa học đã nêu trong lý 

lịch khoa học; 
- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng Đại học, Sau Đại học; 
- Bản sao (có chứng thực) Học bạ hoặc Bảng điểm Đại học và Sau đại học; 
- Bản dịch (có chứng thực) các văn bằng và bảng điểm Đại học,  

Sau Đại học (nếu tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học ở nước ngoài); 
- Bản nhận xét viên chức của Khoa và Bộ môn (theo mẫu); 
- Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp  

hồ sơ); 
- 02 ảnh 3x4 phông nền màu trắng. 

 

THI TUYỂN 
1. Ngạch Giảng viên (15.111) 

a. Điều kiện 
- Viên chức đang ký hợp đồng lao động ngạch Giảng viên (15.111) 
tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên và tốt nghiệp Thạc sĩ loại Khá. 

b. Hồ sơ bao gồm: 
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 
- Lý lịch khoa học có xác nhận của Phòng Khoa học và Công nghệ Dự án (theo 

mẫu); 
- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng Đại học, Sau Đại học; 
- Bản sao (có chứng thực) Học bạ hoặc Bảng điểm Đại học, Sau Đại học; 
- Bản dịch (có chứng thực) các văn bằng và bảng điểm Đại học,  

Sau Đại học (nếu tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học ở nước ngoài); 
- Bản sao (có chứng thực) các Chứng chỉ, Chứng nhận:  

+ Ngoại ngữ (trình độ B trở lên); 
+ Tin học (trình độ A trở lên); 
+ Triết học nâng cao; 
+ Phương pháp giảng dạy đại học. 

- Bản nhận xét viên chức của Khoa và Bộ môn (theo mẫu); 
- Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp  

hồ sơ); 
- 02 ảnh 3x4 phông nền màu trắng. 
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2. Ngạch Nghiên cứu viên (13.092) 
a. Điều kiện 
- Viên chức đang ký hợp đồng lao động ngạch Nghiên cứu viên (13.092) có trình 

độ Đại học trở lên. 
b. Hồ sơ bao gồm: 
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 
- Lý lịch khoa học có xác nhận của Phòng Khoa học và Công nghệ Dự án (theo 

mẫu); 
- Bản photo các minh chứng về hoạt động nghiên cứu khoa học đã nêu trong lý 

lịch khoa học; 
- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng Đại học, Sau Đại học; 
- Bản sao (có chứng thực) Học bạ hoặc Bảng điểm Đại học, Sau Đại học; 
- Bản dịch (có chứng thực) các văn bằng và bảng điểm Đại học,  

Sau Đại học (nếu tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học ở nước ngoài); 
- Bản sao (có chứng thực) các Chứng chỉ, Chứng nhận:  

+ Ngoại ngữ (trình độ B trở lên); 
+ Tin học (trình độ A trở lên); 

- Bản nhận xét viên chức của Khoa và Bộ môn;  
- Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp  

hồ sơ); 
- 02 ảnh 3x4 phông nền màu trắng. 

 

3. Ngạch Kỹ sư (13.095 hoặc 13a095) 
a. Điều kiện: 
- Viên chức đang ký hợp đồng lao động ngạch Kỹ sư (13.095 hoặc 13a095) có 

trình độ Cao đẳng trở lên. 
b. Hồ sơ bao gồm: 
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 
- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học; 
- Bản sao (có chứng thực) Học bạ hoặc Bảng điểm Cao đẳng, Đại học,  

sau Đại học; 
- Bản dịch (có chứng thực) các văn bằng và bảng điểm Đại học,  

Sau Đại học (nếu tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học ở nước ngoài); 
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- Bản sao (có chứng thực) các Chứng chỉ, Chứng nhận:  
+ Ngoại ngữ (trình độ B trở lên); 
+ Tin học (trình độ A trở lên); 

- Bản nhận xét viên chức của Khoa và Bộ môn;  
- Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp  

hồ sơ); 
- 02 ảnh 3x4 phông nền màu trắng. 

4. Ngạch Chuyên viên (01.003 hoặc 01a003) 
a. Điều kiện: 
- Viên chức đang ký hợp đồng lao động ngạch Chuyên viên (01.003 hoặc 01a003) 

có trình độ Cao đẳng trở lên. 
b. Hồ sơ bao gồm 
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 
- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng Cao đẳng, Đại học, sau Đại học; 
- Bản sao (có chứng thực) Học bạ hoặc Bảng điểm Cao đẳng, Đại học,  

Sau Đại học; 
- Bản dịch (có chứng thực) các văn bằng và bảng điểm Đại học,  

Sau Đại học (nếu tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học ở nước ngoài); 
- Bản sao (có chứng thực) các Chứng chỉ, Chứng nhận:  

+ Ngoại ngữ (trình độ B trở lên); 
+ Tin học (trình độ A trở lên); 
+ Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên; 

- Bản nhận xét viên chức của Khoa, Phòng, Ban và Trung tâm; 
- Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp  

hồ sơ); 
- 02 ảnh 3x4 phông nền màu trắng. 

 
 (2) Phòng TC-HC tổ chức họp hội đồng thi tuyển dụng viên chức 
- Hội đồng thi tuyển dụng viên chức họp và thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện dự 

xét/thi tuyển dụng; môn thi, thời gian tổ chức thi, điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin 
học, nội dung đề cương ôn tập, những vấn đề khác liên quan đến kỳ thi. Thư ký Hội đồng 
tuyển dụng làm biên bản theo mẫu BM20-QT.TCHC-11 

(3) Công bố danh sách thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện ; môn thi, đề cương ôn tập; điều 
kiện miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học; công bố thời gian thi và lịch tổ chức ôn tập: 
-  Phòng TC-HC làm thông báo theo biểu mẫu BM21-QT.TCHC-11 và BM22-QT.TCHC-

11 để thông báo những nội dung nêu trên, danh sách đính kèm bao gồm BM12-
QT.TCHC-11, BM13-QT.TCHC-11, BM14-QT.TCHC-11, BM15-QT.TCHC-11, 
BM16-QT.TCHC-11. 
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(4) Đơn vị và hội đồng tổ chức thi giảng cho viên chức ngạch giảng viên 
- Ngạch Giảng viên ngoài việc phải dự thi các môn như những ngạch khác còn phải dự thi 

thêm một môn thi giảng, việc tổ chức thi giảng sẽ do đơn vị của viên chức đó tổ chức, khi 
tổ chức thi sẽ có thành viên của Hội đồng thi tuyển dụng của trường đến dự. Đơn vị làm 
biên bản thi giảng (BM14-QT.TCHC-11) gửi về phòng TC-HC 

- Những thí sinh được xét tuyển vào ngạch Giảng viên cũng phải dự thi môn này. 
 

 (5) Hội đồng thi tuyển dụng tổ chức kỳ thi 
- Thi tuyển: Dự thi các môn như mô tả (3) và (4); 
- Xét tuyển: Phát đề tiểu luận, thí sinh làm bài tại nhà và nộp lại cho Hội đồng sau 1 tuần. 

 

6. HỒ SƠ LƯU 

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1.  Kế hoạch thi tuyển dụng viên 
chức BM01-QT.TCHC-11  

2.  Công văn gửi ĐHQG về việc thi 
tuyển dụng viên chức BM02-QT.TCHC-11  

3.  Thông báo về điều kiện dự thi BM03-QT.TCHC-11  

4.  Đơn xin dự xét/thi tuyển dụng 
viên chức BM04-QT.TCHC-11  

5.  Sơ yếu lý lịch BM05-QT.TCHC-11  

6.  Bản nhận xét dành cho Bộ môn BM06-QT.TCHC-11  

7.  Bản nhận xét dành cho Khoa, 
phòng, ban, trung tâm BM07-QT.TCHC-11  

8.  Lý lịch khoa học BM08-QT.TCHC-11  

9.  Mẫu bìa hồ sơ BM09-QT.TCHC-11  

10.  Quyết định thành lập Hội đồng thi 
tuyển dụng viên chức BM10-QT.TCHC-11  

11.  Quyết định thành lập Ban ra đề, 
ban chấm thi BM11-QT.TCHC-11  
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12.  Danh sách thí sinh dự xét tuyển 
dụng ngạch giảng viên BM12-QT.TCHC-11  

13.  Danh sách thí sinh dự thi tuyển 
dụng ngạch giảng viên BM13-QT.TCHC-11  

14.  Danh sách thí sinh dự thi tuyển 
dụng ngạch nghiên cứu viên BM14-QT.TCHC-11  

15.  Danh sách thí sinh dự thi tuyển 
dụng ngạch kỹ sư BM15-QT.TCHC-11  

16.  Danh sách thí sinh dự thi tuyển 
dụng ngạch chuyên viên BM16-QT.TCHC-11  

17.  Thông báo tổ chức ôn tập môn 
tiếng anh BM17-QT.TCHC-11  

18.  Danh sách thí sinh ôn tập anh văn BM18-QT.TCHC-11  

19.  Thư mời họp Hội đồng thi tuyển 
dụng viên chức BM19-QT.TCHC-11  

20.  Mẫu biên bản họp BM20-QT.TCHC-11  

21.  

Thông báo về danh sách thí sinh 
có hồ sơ đủ điều kiện ; môn thi, 
đề cương ôn tập; điều kiện miễn 
thi môn Ngoại ngữ và Tin học; 

BM21-QT.TCHC-11  

22.  Thông báo về thời gian thi và tổ 
chức ôn tập BM22-QT.TCHC-11  

23.  Biên bản thi giảng BM23-QT.TCHC-11  

24.  Công văn về việc tổ chức thi 
giảng BM24-QT.TCHC-11  

25.  Công văn đề nghị cung cấp giấy 
và phòng thi BM25-QT.TCHC-11  

26.  Thông báo nộp lệ phí thi tuyển 
dụng viên chức BM26-QT.TCHC-11  

27.  Danh sách thí sinh đóng lệ phí dự 
thi BM27-QT.TCHC-11  
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28.  Giấy báo dự thi BM28-QT.TCHC-11  

29.  Quyết định thành lập ban coi thi BM29-QT.TCHC-11  

30.  Công văn gửi ĐHQG TP.HCM 
báo cáo tình hình trước kỳ thi BM30-QT.TCHC-11  

31.  Danh sách kết quả điểm thi BM31-QT.TCHC-11  

32.  Công văn báo cáo ĐHQG 
TP.HCM về kết quả kỳ thi BM32-QT.TCHC-11  

33.  Phiếu báo điểm BM33-QT.TCHC-11  

34.  Quyết định công nhận kết quả 
trúng tuyển BM34-QT.TCHC-11  

35.  Danh sách đính kèm quyết định 
công nhận kết quả BM35-QT.TCHC-11  

36.  Quyết định công nhận kết quả cá 
nhân BM36-QT.TCHC-11  

 
7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1. Kế hoạch thi tuyển dụng viên 
chức BM01-QT.TCHC-11 BM01-QT.TCHC-11 

Ke hoach to chuc ky thi tuyen dung vien chuc.doc 

2. Công văn gửi ĐHQG về việc thi 
tuyển dụng viên chức BM02-QT.TCHC-11 BM02-QT.TCHC-11 

Cong van gui DHQG ve viec thi vien chuc 2013.doc 

3. Thông báo về điều kiện dự thi BM03-QT.TCHC-11 BM03-QT.TCHC-11 
Thong bao so ve dieu kien du thi.doc 



14/17 

4. Đơn xin dự xét/thi tuyển dụng 
viên chức BM04-QT.TCHC-11 BM04-QT.TCHC-11 

Don xin du xet- thi tuyen dung vien chuc.doc 

5. Sơ yếu lý lịch BM05-QT.TCHC-11 BM05-QT.TCHC-11 
So yeu ly lich.doc  

6. Bản nhận xét dành cho Bộ môn BM06-QT.TCHC-11 BM06-QT.TCHC-11 
Ban nhan xet danh cho bo mon.doc 

7. Bản nhận xét dành cho Khoa, 
phòng, ban, trung tâm BM07-QT.TCHC-11 BM07-QT.TCHC-11 

Ban nhan xet (Khoa, phong, ban, trung tam).doc 

8. Lý lịch khoa học BM08-QT.TCHC-11 BM08-QT.TCHC-11 
Ly lich khoa hoc.doc  

9. Mẫu bìa hồ sơ BM09-QT.TCHC-11 BM09-QT.TCHC-11 
Mau bia ho so.doc  

10. Quyết định thành lập Hội đồng thi 
tuyển dụng viên chức BM10-QT.TCHC-11 BM10-QT.TCHC-11 

Quyet dinh thanh lap Hoi dong thi tuyen dung vien chuc.doc 

11. Quyết định thành lập Ban ra đề, 
ban chấm thi BM11-QT.TCHC-11 BM11-QT.TCHC-11 

Quyet dinh thanh lap Ban ra de, ban cham thi tuyen dung vien chuc.doc 

12. Danh sách thí sinh dự xét tuyển 
dụng ngạch giảng viên BM12-QT.TCHC-11 BM12-QT.TCHC-11 

Danh sach thi sinh du xet tuyen dung ngach giang vien.xls 

13. Danh sách thí sinh dự thi tuyển 
dụng ngạch giảng viên BM13-QT.TCHC-11 BM13-QT.TCHC-11 

Danh sach thi sinh du thi tuyen dung ngach giang vien.xls 
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14. Danh sách thí sinh dự thi tuyển 
dụng ngạch nghiên cứu viên BM14-QT.TCHC-11 BM14-QT.TCHC-11 

Danh sach thi sinh du thi tuyen dung ngach nghien cuu vien.xls 

15. Danh sách thí sinh dự thi tuyển 
dụng ngạch kỹ sư BM15-QT.TCHC-11 BM15-QT.TCHC-11 

Danh sach thi sinh du thi tuyen dung ngach ky su.xls 

16. Danh sách thí sinh dự thi tuyển 
dụng ngạch chuyên viên BM16-QT.TCHC-11 BM16-QT.TCHC-11 

Danh sach thi sinh du thi tuyen dung ngach chuyen vien.xls 

17. Thông báo tổ chức ôn tập môn 
tiếng anh BM17-QT.TCHC-11 BM17-QT.TCHC-11 

Thong bao to chuc lop on tap mon tieng Anh.doc 

18. Danh sách thí sinh ôn tập anh văn BM18-QT.TCHC-11 BM18-QT.TCHC-11 
Danh sach thi sinh dang ky on tap Anh van.doc 

19. Thư mời họp Hội đồng thi tuyển 
dụng viên chức BM19-QT.TCHC-11 BM19-QT.TCHC-11 

Thu moi hop hoi dong tuyen dung vien chuc.doc 

20. Mẫu biên bản họp BM20-QT.TCHC-11 BM20-QT.TCHC-11 
Mau bien ban hop.doc 

21. 

Thông báo về danh sách thí sinh 
có hồ sơ đủ điều kiện ; môn thi, đề 
cương ôn tập; điều kiện miễn thi 
môn Ngoại ngữ và Tin học; 

BM21-QT.TCHC-11 BM21-QT.TCHC-11 
Cong bo cac noi dung lien quan de ky thi.doc 

22. Thông báo về thời gian thi và tổ 
chức ôn tập BM22-QT.TCHC-11 BM22-QT.TCHC-11 

Thong bao ve thoi gian thi va to chuc on tap.doc 

23. Biên bản thi giảng BM23-QT.TCHC-11 BM23-QT.TCHC-11 
Bien ban thi giang ky thi tuyen dung vien chuc.doc 
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24. Công văn về việc tổ chức thi 
giảng BM24-QT.TCHC-11 BM24-QT.TCHC-11 

Cong van ve viec to chuc THI GIANG.doc 

25. Công văn đề nghị cung cấp giấy 
và phòng thi BM25-QT.TCHC-11 BM25-QT.TCHC-11 

Cong van xin giay va phong.doc 

26. Thông báo nộp lệ phí thi tuyển 
dụng viên chức BM26-QT.TCHC-11 BM26-QT.TCHC-11 

Thong bao nop le phi thi tuyen dung vien chuc.doc 

27. Danh sách thí sinh đóng lệ phí dự 
thi BM27-QT.TCHC-11 BM27-QT.TCHC-11 

DS THI SINH DONG LE PHI THI.xls 

28. Giấy báo dự thi BM28-QT.TCHC-11 BM28-QT.TCHC-11 
Giay bao du thi.docx  

29. Quyết định thành lập ban coi thi BM29-QT.TCHC-11 BM29-QT.TCHC-11 
Quyet dinh thanh lap ban coi thi.doc 

30. Công văn gửi ĐHQG TP.HCM 
báo cáo tình hình trước kỳ thi BM30-QT.TCHC-11 BM30-QT.TCHC-11 

Cong van gui bao cao Dai hoc Quoc gia tinh hinh truoc ky thi.doc 

31. Danh sách kết quả điểm thi BM31-QT.TCHC-11 BM31-QT.TCHC-11 
Danh sach ket qua diem thi.xls 

32. Công văn báo cáo ĐHQG 
TP.HCM về kết quả kỳ thi BM32-QT.TCHC-11 BM32-QT.TCHC-11 

Cong van bao cao DHQG ket qua ky thi tuyen dung vien chuc.doc 

33. Phiếu báo điểm BM33-QT.TCHC-11 BM33-QT.TCHC-11 
Phieu bao diem.doc  
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34. Quyết định công nhận kết quả 
trúng tuyển BM34-QT.TCHC-11 BM34-QT.TCHC-11 

Quyet dinh cong nhan ket qua all .doc 

35. Danh sách đính kèm quyết định 
công nhận kết quả BM35-QT.TCHC-11 BM35-QT.TCHC-11 

Danh sach dinh kem quyet dinh cong nhan ket qua all.xls 

36. Quyết định công nhận kết quả cá 
nhân BM36-QT.TCHC-11 BM36-QT.TCHC-11 

Quyet dinh cong nhan ket qua ca nhan.doc 
 

7.2. Phụ lục  

 Quy trình có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2014. 


