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THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển viên chức 

 

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp năm 2022, Sở Tư pháp thông 

báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: 

1. Đối tượng 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 viên chức vào làm việc 

tại Trung tâm:  

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 

đ) Có lý lịch rõ ràng;  

e) Có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, công tác xã hội; Chứng chỉ 

ngoại ngữ trình độ A2, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc 

tương đương trở lên theo quy định; 

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.  

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu; vị trí việc làm cần tuyển dụng: Chuyên 

viên thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý. 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển  

Mỗi thí sinh nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu), được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên. 

5. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển. 



6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 04/8/2022 đến ngày 

05/9/2022, thí sinh dự xét tuyển có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp (trong 

giờ hành chính) hoặc gửi theo đường bưu chính. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tư pháp; số 19, đường An Vũ, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí nguyễn Đình Thọ, Chuyên viên Văn 

phòng Sở; số điện thọai: 0912.222.022.  

- Thời gian phỏng vấn sẽ thông báo sau khi có kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu 

chuẩn của các thí sinh dự tuyển. 

Mọi chi tiết về hồ sơ dự tuyển, xin liên hệ theo số điện thoại 0912.509.238 

(gặp đ/c Tiệm - Chánh Văn phòng Sở). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (để giám sát); 

- Trang TTĐT STP (để đưa tin); 

- Lưu VT.VPTm. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Chung 
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