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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM PTNT MIỀN TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 05 /TB - TT.PTNT Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 07 năm 2017 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Niêm yết công khai tại Trung tâm PTNT miền Trung  

từ ngày 17/7/2017 đến hết ngày 26/7/2017 

 

 

 Căn cứ vào quyết định số 73/QĐ-TC ký ngày 07 tháng 11 năm 1995 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc thành lập Trung tâm PTNT miền Trung thuộc trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế. 

 Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHNL ký ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Huế về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm PTNT 

miền Trung. 

 Căn cứ vào tính chất công việc và tình hình nhân sự của bộ phận Tài chính Kế toán 

của Trung tâm PTNT miền Trung; 

 Từ ngày 17/7/2017 đến hết ngày 16/7/2017, Trung tâm PTNT miền Trung sẽ tiếp 

nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển đối với chức danh Kế toán. 

I. SỐ LƯỢNG CHỨC DANH CẦN TUYỂN: 01 người (Xem Phụ lục đính kèm) 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

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

ngưỡng, tôn giáo sẽ được đăng ký dự tuyển:  

 Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

 Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

 Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

 Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

 Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

 Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

 Đơn xin việc có dán ảnh 

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  

 Bản sao giấy khai sinh 

 Bản sao học bạ phổ thông trung học 

 Bản sao có công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học 

 Bản sao có công chứng chứng chỉ tiếng Anh, Tin học 

 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) 

 Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được 

khám sức khỏe chứng nhận trong thời hạn 06 tháng tính đến trước ngày nộp hồ sơ dự 

tuyển; 
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IV. MÔN THI 

1. Sơ tuyển: 

 Tất cả các thí sinh phải tham gia phỏng vấn sơ tuyển tại Văn phòng Trung tâm 

PTNT miền Trung  

 Việc sơ tuyển được tiến hành dựa vào kết quả học tập và phỏng vấn để kiểm tra 

trình độ hiểu biết chung và năng lực của người dự tuyển nhằm lựa chọn những người có 

đủ điều kiện theo yêu cầu công việc của Trung tâm và vị trí công việc tuyển dụng.  

 

2. Thi tuyển: Người dự thi phải thực hiện các bài thi sau: 

 Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Kế toán 

 Môn ngoại ngữ: Thi viết tiếng Anh 

 Môn Tin học: Thi thực hành trên máy 

V. THỜI GIAN: 

 Thời gian sơ tuyển dự kiến từ 27/7/2017 đến 01/8/2017  

 Trung tâm sẽ thông báo thời gian cụ thể đến các ứng viên đủ điều kiện. 

VI. TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 

Văn phòng Trung tâm PTNT miền, 102 Phùng Hưng, Huế 

* Lưu ý:  Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và 

trực tiếp do người đăng ký dự tuyển đến nộp (Không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường 

Bưu điện hoặc người khác nộp thay). 

 

Trung tâm PTNT miền Trung xin thông báo để những người có nguyện vọng dự tuyển 

biết, thực hiện./. 

 

 GIÁM ĐỐC   
 

 (Đã ký) 

 

 TS. Trương Quang Hoàng 

 

Nơi nhận: 
 Phòng TCHC trường ĐHNL (để báo cáo) 

 Lưu VP 

 Niêm yết tại tiền sảnh Trung tâm 

 Công bố trên trang web Trung tâm 
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Phụ lục: Thông tin và yêu cầu về vị trí tuyển dụng  

 (Đính kèm thông báo số: …. /TB-TT.PTNT ký ngày 08/06/2017) 

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) cần tuyển nhân sự làm việc 

tại Bộ phận Kế toán: 

1. Vị trí công việc: Kế toán 

2. Thời gian làm việc: Toàn thời gian  

3. Mức lương khởi điểm: theo hệ số lương khởi điểm của Nhà nước cho chức danh kế 

toán viên (hệ số lương 2,34 x 1.300.000 đồng), tương đương khoảng 3.042.000 

đồng/tháng. 

4. Địa điểm làm việc: Trung tâm PTNT miền Trung; 102 Phùng Hưng, Huế 

5. Yêu cầu: 

 Độ tuổi dưới 30 

 Giới tính nữ  

 Có sức khỏe tốt 

 Có kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức Phi chính phủ  

 Tốt nghiệp Đại học chính qui chuyên ngành Kế toán, loại Khá trở lên 

 Điểm phổ thông trung học: 03 năm liên tiếp đạt Khá trở lên 

 Ngoại ngữ: chứng chỉ C tiếng Anh trở lên 

 Tin học văn phòng: chứng chỉ B Tin học 

 Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt 

 Hộ khẩu thường trú ở Huế là một lợi thế  

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Địa chỉ:  102 Phùng Hưng, Thuận Thành, thành phố Huế  

Điện thoại:  0234. 3529749 (Ext.0) – 0935 369 963 (Chị Đặng Thị Lan Anh) 
 


