
BO GIÁO DUC VÅ �ÀO TAO 
TRUONG DAI HOC SU PHAM 
THÈ DrC THÉ THAO HÀ NOOI 

cONG HOÀ X HOI CHn NGHÍA VIET NAM 

Doc lap-Tr do-Hanh phúc 

S6:540 TB-�HSPTDTTHN Hà Noi, ngày 21 tháng 10 n�m 2022 

THÔNG BÁO 
V/v tuyên dung Hop �ông lao �Ùng 

Cän cu chi tiêu biên chê cça truong dugc BÙ Giáo dåc và �ào t¡o phê duyêt 
C�n cu NghË quyêt só 56/NQ-HEÐT ngày 13/7/2022 cça HÐT vê viÇc tuyên 

dung, së dung quån lý viên chérc, nguròi lao �Ùng truong �ai hÍc Su ph¡m TDTT 
Hà Noi; 

Can cú Danh muc VË trí viÇc làm �â �urgc HÙi �ông truong, Truong �¡i hÍc 
Su pham Thê dåc Thê thao Hà NÙi phê duyêt t¡i NghË quyêt 39/NQ-HÐT ngày 
28/6/2021; 

C�n cu To trinh cça Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên thông, Phòng Hanh 
chính tông hop, Phòng Quàn lý khoa hoc - Hop tác quôc tê và Thu viÇn TryfonígRUONG 

Dai hÍc Su ph¡m Thê dåc Thê thao Hà NÙi vê viÇc xin bô sung nhân sy �ajditoc HOC SU 
Ban Giám hiÇu phê duyÇt; 

Trrong Dai hÍc Su ph¡m Thê duc The thao Hà NÙi thông báo Tuyên duhgHA N 
Hop dông lao dÙng nhu sau: 

I. Chi tiêu, v/ trí viÇe làm cân tuyên dyng: 
1.Phong Tó chéc cán bÙ và Truyên thông 
Chuyên viên Tô chúc cán bÙ và Truyên thông: 01 chi tieu 
2. Phong Hänh chính tông hop 
Chuyen viên Hänh chính tong hop: 01 chi tiêu 
3.Phong Quán lý khoa hoc-Hop tác quôctê và Thur viÇen 
Chuyen viên Quán lý khoa hÍc, Hop tác quôc tê:01 chi tiêu 

IL. Tieu chuân, diêu kiÇn tuyên chon: 

1. Là công dân ViÇt Nam tuÑi �Ýi tië 22 tuoi tro lên; Có phâm chât d¡o �érc tôt, súc 
khoe tót; Có lý lich rõràng. 

THE DUG THE T 

2. Trinh dÙ: 
- Chuyên viên Tô chérc cán bÙ và Truyên thông, chuyên viên Hânh chính tông hop: 

Tot nghiÇp �¡i hÍc trß lên; 
- Chuyên viên Quan lý khoa hÍc- Hop tác quôc tê: Tôt nghiÇp �ai hÍc tro lên (uru tiên 

tiêng Lào ho·c tiêng Anh). 
3. Có chúmg chi vê Quån lý nhà nuóc chuomg trinh Chuyên viên (truong hãp 

chua có chúng chi, sau 06 tháng tuyên dung phäi hÍc bôi durõng và nÙp bô sung). 

4. Không tuyên dung nhïng truòng hop sau dây: 
a, Mát n�ng lyc hành vi dân sur ho·c bË h¡n chê n�ng lyuc hành vi dân su; 



b, �ang b/ truy cru trách nhiÇm hình su; �ang châp hành bân án, quyêt nh 

vê hinh su cça Tôa án; dang bË áp dång các biÇn pháp xë lý hành chính dua vào co 

so chïra bÇnh, co sÛ giáo dåc, truong Giáo duÑng. 

I. Hô so gôm có: 
1. Don däng ký du tuyên (Theo mâu); 
2. Bän khai lý lich có xác nhn cça dia phurong, ho�c co quan noi dang công tác; 
3. Ban sao: Giây khai sinh; giây chéng minh nhân dân và HÙ khâu thuong trú. 

4. Giáy chúnmg nhn séc khoë do bÇnh viÇn të câp HuyÇn (tuong duong) tró 

lên xác nhân; 
5. Ban sao các v�n b§ng, chúng chi liên quan; 02 phong bi, 02 ánh cß 4x6. 

IV. Thoi gian nhn hô so: 
Tu ngày 21/10/2022 dên hêt ngày 20/11/2022 t¡i Phòng Tô chírc cán bÙ và Truyên 

thông, Truong �¡i hÍc Su ph¡m Thê dåc Thê thao Hà NÙi (vào các giò, ngày hành 

chính trong tuân). 
- Dja chi: xã Phung Châu, huyÇn Chuong My, TP Hà NÙi 

Noi nhan: 
- Niêm yêt tai b£ng tin Truong; 

- Däng tài trên website truong; 
- Luu: VT, TCCB&TT. 
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