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Vin Chi& lucc Ng.n hang - Ngãn hang Nhà nuâc Viét Nam t chüc tuyn
diing viên chüc näm 2021 bang hmnh thIrc xét tuyn; ciri th nhii sau:
1. S lirçrng v tn vic lam cn tuyên diing
TT
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VI trI viêc lam

S
TrInh
lirç'ng
d

Chuyên viên nghiên
ciru, tham miru CáC
nôi dung lien quan
dn hot dng Ngãn
hang Trung rnmg Va
cac djnh chê tài chinh
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Cu
nhãn

Chuyên viên xây
drng, giám sat thr,c
hiên chin hrçic, kê
hoch, quy hoch
phát trin ngành ngãn
hang

01

Cr
than

Tngcng

04

Ngành/Chuyên ngành
dào to (*)

Xêp loi tt
nghiêp Di hQc

Tài chmnh; Ngãn hang;
Kinh tê phát trin; Kinh
th di ngoi; Klflh t
Giôi trâ len
quôc tê; Kinh t hrcmg;
(5 hçxp tat
Kinh tê du tix; Toán tài
nghiep loai Khá
chInh; Toán kinh te;
phái có bang tic
Quàn 1) nhà nuâc ye
Thac sT Ira len vái
kinh t; Kinh t; Kinh
igànWchuyen
tê nguôn 1irc tal chinh,
ngành phIi hQp)
Kinh t du tu tài
chinh; Thng kê kinh
tê;

(*) Các thI sinh dào tgo tçii nithc ngoài có chuyên ngành dào tgo gcn

giông/tu'c.rng dông vó'i chuyênngành dào tgo trong thông báo tuyén dyng dwçic
phép nóp ho so'. Hói dOng tuyên dyng sê dánh giá ni dung các mOn hQc dê quyêt
djnh dôngj5 hoc không dông j cho thI sinh dy'xét tuyén.
2. Tiêu chuân, diu kin dãng k dir tuyên
2.1. Ngu?iii có dU các diu kiên sau day không phân bia dan tc, nam n1r,
thành phn xã hi, tin nguàng, ton giáo drn7c däng k di,r tuyên:
- Ngu?i däng k) dir tuyn viên chüc phâi có mt quc tjch là qu& tjch
Viêt Nam;
- Dü 18 tuôi trô len;
- Co i ljch rô rang; phrn cht cbinh trj, dao düc t&; dU süc khOe d thirc
hiên nhim vi;
- T& nghip Di hc theo dung chuyên ngành dào to và dáp l'rng yêu cu v
xêp loai tot nghip cüa vj trI vic lam tii Mitc 1 nêu trên (k ca nhüng thI sinh có
bang Thc si, Tin SI);

2
2.2. Nhftng ngix?i sau day không duçc dàng k3 dir tuyn:
- Không cii trü t?i Vit Nam;
- Mat hoc bj hn chê näng lirc hành vi dan sir;
- Dang bj truy cüu trách thim hInh slr; dang chp hành hoc dã chp hành
xong ban an, quyêt djnh ye hInh s1r cüa Tôa an ma chua di.rcic xóa an tIch; dang bj
áp diing bin pháp x1r 1 hành chInh di.ra vào Co s& cai nghin bt buc, dua vào
Co sâ giáo diic bat buc.
3. Un tiên trong tuyn diung
Di tixcmg và dim ixu tiên thirc hin theo quy djnh tai Diu 6 Nghj djnh s
1 15/2020,ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü Quy djnh v tuyn diing, si:r
ditng và quân 1 viên chüc; ci the nhu sau:
"1. Ddi twçmg và dkm iru tiên trong thi tuyn hogc xét tuyén:
a) Anh hung Lyv lircing vu trang, Anh hung Lao a5ng, thu°ong binh, ngu'ài
hithng chInh sách nhw thuv'ng binh, thwong binh logi B: Duo'c c5ng 7,5 diJm vào
két qua diem vông 2;
b) Ngwài dan t3c thiu so', si quan quán d5i, si quan cOng an, quán nhân
chuyên nghip phyc viên, ngzthi lam cOng tác co' ylu chuyên ngành, hQc viên
tdt nghip dào tgo Si quan dr bj, tOt nghip dào tao chi huy trwóiig Ban chi
huy quán sr cap xâ ngành quán sy' cc sà du"crcphong quân ham siquan dy' bj
dä däng lg nggch si quan dir bi, con liêt si, con thircing binh, con bnh binh,
con cüa ngu'ài hu'àng chInh sách nhir thwo'ng binh, con cia thiwng binh logi
B, con dé cza ngwài hogt dç5ng kháng chiên bj nhiém chat d3c hóa hoc, con
Anh hung Ly'c lir'ng vu trang, con Anh hung Lao d$ng: Dircxc cç5ng 5 diem vào
kit qua diim vOng 2;
c) Ngzrài hoàn thành nghia vy quán sy', nghia vy tham gia cOng an nhân dan,
d5i viên thanh niên xungphong: Dircrc ct5ng 2,5 diem vào ket qua diem vông 2.
2. Tru'O'ng hcrp ngw&i dy' thi tuyin hogc dy' xét tuyn thu5c nhiu din in
tiên theo quy djnh tgi Khoán 1 Diu nay thl chI dzrcic c5ng diem iru tiên cao nhát
vào kêt qua diem vông 2.
A

A

.

4. Ho so' dr tuyen vien chtrc
so dir tuyn viên chi'rc gm có các thành phân nhu sau:
(1) Phiu dang k dr tuyn theo quy djnh ti Phii 1%ic 01 dInh kern (theo
máu quy djnh tgiphân Phu luc - Máu sO 01, Nghj djnh sO 115/2020/ND-cP).
(2) Ban chçip (chua cn có chirng thrc cüa co quan có thm quyn) các van
bang, chirng chi sau: Bang tot nghip di hçc và bang tot nghip sau di h9c (neu
co); Bang diem cüa ttrng bc dào t?o; Chüng chi ngoi ngt (tieng Anh) và chüng
chi Tin hoc;
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(3) Giy cht'rng then thuc di tiiçmg ixu tiôn trong tuyn diing và các gi.y
ti minh chirng ye kinh nghim cong tác (nêu co).
Liruj:
i) Dôi vci thI sinh có bang t& nghip Diii hçc, sau Dii h9c do co s& giáo
dic nuóc ngoài cap, khi np hO so dr tuyên can np kern cá ban cOng ching djch
thut cüa van bang và bang diem h9c tp sang tiêng Vit.
Van bng, chirng chi do co sâ giáo dic nithc ngoài cp phái dup'c Bó Giáo
dyc và Dào t410 cong nhn theo quy djnh tgi Quylt d/nh s 77/2007/QD-BGDDT
ngày 2 0/12/2007 ye trInh ty', thu tyc cOng nh4n van bang cüa ngwO'i Vit Nam do
cci so' nithc ngoài cap và np cüng hO so dr tuyên hoc np chm nhât cüng h
so tiling tuyên (khi có kêt qua dr kiên tiling tuyen).
ii) Gi.y chi'rng nhn thuc di tuqng uu tiên trong tuyn diing nu np sau
ngày hêt hin thu ho so thI không duçic cong diem ixu tiên theo quy djnh.
iii) Trix&ng hcip ngl.rôi triing tuyn khOng hoàn thin dü h so dir tuyn
theo quy djnh hoc Co hành vi gian 1n trong vic ké khai Phiêu däng k) dir tuyen
hoc bj phát hin sir ding van bang, chüng chi, chiing nhn không dung quy djnh
dê tham gia dir tuyên thI Ngãn hang Nba rnróc Vit Narn ra quyêt dnh hüy kêt
qua tiling tuyên.
Tru&ng hçip ngu?ñ däng k di,r tuyn có hành vi gian 1n trong vic ké khai
Phiêu däng k d%r tuyên hoc sü dirng van bang, chirng chi, chIrng nhn không
dung quy djnh dé tham gia dir tuyên thI Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam thông
báo cong khai trên trang thông tin din t11 cUa Ngân hang Nba nithc Vit Narn và
không tiêp nhn Phiêu dãng k di,r tuyên trong mt k' tuyên diing tiêp theo.
5. Thôi gian, dja dim nhân ho so' và 1 phi dir tuyên
TM sinh np triyc tip hoc gui thrOng butt chInh theo dja chi duâi dày:
5.1. Thii gian nhn h so: K tir ngày 05/12/202 1 dn ht ngày
04/01/2022.
5.2. Dja dim nhn h so: Vin Chin krçic Ngân hang, Ngân hang Nhà
nuâc Vit Narn, 504 Xä Dan, Phithng Narn Dông, Qun DOng Da, TP Ha Ni
5.3. Luu di vci thI sinh np trrc tip h so
ThI sinh try'c flip np h so vào thir Sáu hang tun trong thii hn nhn hO
so, bui sang tü 09h00 den 1 lhO0, buOi chiêu tü 14h00 den 17h00; Ngày 0304/01/2022: tip nhtn trirc tip h so lien tic vào các ngày lam vic (buOi sang tü
09h00 dn 1 lh0O; buôi chiêu tit 14h00 den 17h00).
5.4. Lu'u di vOi thI sinh np h so qua dii&ng bixu chInh
Dja chi nhân h so: Viên Chin hxccc Ngân hang, Ngân hang Nhà nithc
Vit Nam, 504 Xã Dan, Phu&ng Nam DOng, Qun DOng Da, TP Ha Ni
5.5. L phi dir tuyn: 500.000 dng/ thI sinh.
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Lwu j: L phi np cüng h so. H so và 1 phi cia np không hoàn trã.
6. Thôi gian và ni dung xét tuyn
- Th&i gian dir kiên xét tuyên: tháng 01/2022 (th&i gian
báo sau và thông báo den tüng thi sinh).

CJ

th sê có thông

- Dja diem: Vin Chiên luçc Ngân hang, Ngân hang Nba nuc Vit Nam,
504 Xã Dan, Dông Da, Ha Ni
Xét tuyn viên chüc duçc thrc hin theo 2 vông nhu sau:
6.1. Vông 1: Kim tra diu kin dir tuyn t?i Phiu däng k) dr tuyn theo
yêu câu cüa vi trI vic lam can tuyên, neu dáp 1rng dñ thI ngu?i dir tuyn dxçic
tham dir Vông 2.
6.2. Vông 2: Mon nghip vii chuyên ngãnh kim tra kin thirc, k näng
hot dng cüa nguäi d1r tuyên theo yeu câu vi trI vic lam can tuyên.
7. Xác d!nh ngirô'i trñng tuyn trong ky xét tuyn viên chii'c
7.1. Nguii trüng tuyn trong k' xét tuyn viên chüc phâi có dü các diéu
kin sau:
- Co kt qua dim vông 2 dat tü 50 dim trâ len.
- Co s dim vông 2 cong vâi dim uu tiên quy djnhtai Miic 3 (nu co)
cao hm lay theo thu tir tir cao xuông thâp trong chi tiêu tuyên diing cla tz'rng vj
trI viéc lam.
7.2. Tri.r&ng hqp có th 02 nguñ trâ len có kt qua dim Vông 2 cong viii
dim i.ru tiên quy djnh tai Miic 3 (nu co) bang nhau a chi tiôu cuôi cüng cüa vj
trI vic lam can tuyên thI ngu1i có két qua diem Vông 2 cao han là ngixii tning
tuyên; nêu vn không xác djnh duçic thI nguai dimg dâu co quan có thâm quyên
tuyen dung viên chüc quyêt djnh ngithi trüng tuyên.
7.3. Ngithi không trñng tuyn trong kr xét tuyn viên chüc không dixçic
bâo luu kt qua xét tuyên cho các kST xét tuyên lan sau.
8. Khung tài 1iu on tap
Khung tài lieu on tp di vài vj trI vic lam can tuyn diing chi tit t?i Ph,i
luc 02 (dinh kern).
9. Bang tãi thông tin
Các thông tin sau sê duçic clang tâi trên trang thông tin din tir cüa Ngãn
hang Nba nuOc tai dja chi http://www.sbv.gov.vn; trang thông tin din tü cüa
Vin Chin luqc ngân hang tai dja chi: http://www.khoahocnganhang.org.vn
- Danh sách thI sinh diV không dU diu kin dr xét tuyn;
- Thai gian, dja dim thrc hin xét tuyn VOng 2;
- Kt qua xét tuyn và kt qua tthng tuyn.
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D nghj thI sinh thising xuyen truy cp Website cüa Ngân hang Nhà nuâc,
miic Tuyén diing hoc trang thông tin din tü cüa Vin Chin luçic ngân hang d
cp nht thông tin kjp thai.
10. Thông tin lien h
Trong tnthng hqp c.n trao di v các thông tin ciii th lien quan den kS' xét
tuyên, thI sinh lien lac theo dja chi:
- Van phông Vin Chin luqc Ngân hang
- Dja chi: 504 Xã Dan, Ph'irng Nam Dng, Qun Dng Da, TP Ha Ni;
- Diên thoai: (024) 39392196;
Trân trçng thông báo./.
VIN CHIEN LUJC NGAN HAN—

PHU LUC 1
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc

, ngày.... tháng.... nám ......

PIIIEU BANG KY DII TUYIN

Vi trI dir tuyn('):
(Dan ánh 4x6)

Do'ii vi dr tuy n(2):

I. THÔNG TIN CA NHAN
1.Hovàtên:
2. Ngày, tháng, näm sinh:
3. Dan tOc:

Nam 3 o NU o
Ton giáo:

4. S CMND hotc The can cuâc cong dan:

Ngay cp:

Nai cp:

5. Ngày vào Dáng Cong san Vit Nam:

Ngày chInh thüc:

6. S din tho?i di dng d báo tin:

Email:

7.Quequan:
8. HO khAu thuäng trü:
9. Ch

a hin nay (d báo tin):

10. TInh trng süc khoé:
11. Thành phAn ban than hin nay:
12. Trinh dO van hoá:
13. TrInh dO chuyên mOn:

Chiu cao:

Can nng:

kg

II. THÔNG TIN C BAN YE GIA DINH
Mi
quan h

Ho và Ngay, tháng, Quê quán, nghé nghip, chtrc danh, chü'c viz, cr quan, to
chtrc cong tác, hQc tp, noi 0' (trong, ngoài nir0'c); thành
ten
nàm sinh
viên các to chu'c chInh trj - xã hi )

III. THÔNG TIN yE QUA TRINH DAO TiO
Xêp loal
Ten
Ngãy, tháng,
S hiêu Chuyên nganh
HInh
TrInh do
bang,
cua van dão to (ghi Ngãnh
näm cap van trirO'ng, co'
thu'c chüng chi
van bng,
bang, chrng sO' dào to
bng,
theo bang dào to
dão tao
chtI'ng chi
cp
chtrng chi
diem)
chi
(7)
(8)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)

IV. THÔNG TIN yE QUA TRINH CONG TAC (nu co)
Tir ngày, tháng, nàm
den ngày, thang, nàm

Co quan, ti chtrc cong tác; vj trI cong vic

V. MIEN THI NGOid NGU
('ThI sinh thuóc din min thi ngogi ngü cn ghi rö lj do miln thi ó mc nay)
Min thi ngoi ng do:
VI. BANG KY mY THI MON NGOJ NGfJ
Bang k dr thi ngoi ngtr
VII. BOI TU€NG Ut TIEN (nêu co)

Tôi xin cam doan nhng 1i khai trên cüa tôi là dung sir tht. Sau khi nh.n di.rc thông báo trüng
tuyn tôi sê hoàn thin h sa theo quy djnh. Nu sai sij that thI kt qua tuyn dicing cUa tôi sê bj
co quan có thm quyn tuyn diing hüy bO, tôi sê chju trách nhim truâc pháp 1ut và cam kt
không dãng k tham gia k' tuyn ditng k tip ti cci quan tuyn dng./.
NGU1n VIET PHIEU
(Kj, ghi rö ho ten)

Ghichá:
(1) Ghi dñng vi trI vic lam dang k dir tuyên;
(2) Ghi dung ten Ca quan, to chrc, dn vj có chi tiêu tuyên diing;
(3) Ngu?i viêt phiêu tIch dâu X vào ô tucrng img ô Nam, Ntt.

HU'ONG DAN KHAI PHIEU BANG K DIJ' TUYEN CONG CH15C
- Myc Vi TRI DI TUYEN (1): Ghi dung vi trI dang k) dçr tuyên (vi dii:
Chuyên vien tham muu chInh sáchl Chuyén vién Pháp chê ngân hang...).
- Muc DON VI DIJ' TUYEN (2): Vin Chin luçc ngãn hang, Ngãn hang Nhà
nuâc Viêt Nam.
- Myc THÔNG TIN CA NHAN
1. Hç và ten: thi sinh ghi rô hç ten bng chü in hoa (vI di: NGUYEN VAN A).
3. Dan tc: ghi theo giy khai sirih (Trtthng hçip giy khai sinh cüa thI sinh không
ghi rô thành phãn dn tc thI ghi theo so hO khâu vàJhoc chirng minh thu nhãn dan).
4. s6 CMND hoc The can cuóc cong dan: thi sinh khai s chi'rng minh thu nhãn
dan hoc The can cuâc cong dan duçic cap, sü dicing dê dir thi khi thI sinh tham gia thi
tuyên.
6. S din thoti lien h d báo tin: thI sinh ghi rô s din thoi lien h (nk là s
cô djnh phái ghi day dü ca ma vüng); Dê nghj thI sinh cung cap dja chi email thu?mg
xuyên sü diing.
7. Quê quán: ghi theo CMND hoc The can cuâc cong dan.
8. HO kh.0 thu&ng trü: thI sinh ghi dung hO khu thirông trü trén s hO khu.
9. Ch i hin nay (d báo tin): thi sinh phãi ghi rO dja chi d nhn Thông báo tthng
tuyên tr NHNN.
11.Thãnh phn ban than hin nay: vi& rô: cong nhãn, nông dan, cong chIrc, viên chüc,
than viên, bO dOi, nhà van, nha báo, chü doanh nghip...; hoc chua có vic lam.
12.TrIrih do van hóa: vit rO 10/12 hoäc 12/12.
- Muc THÔNG Tll CO BAN VE GIA D1NH
lii sinh khai ln luqt theo thir tr: B& m dé; Vçi/ chng; Con ruOt; Anh/ chj/ em ruOt.
- Muc THÔNG TIN DAO TAO:
ThI sinh khai kn lwcrt van bang tru-àc, ch&ng chi sau. Liru
+ Ct (3): TM sinh ghi trInh dO, cp do dào to: Dôi vài van bang ghi rO Tiên si
khoa hoc! Tiên sit Thac sit Cu nhãn... DOi vâi chirng chi ghi rô Chtrng chi tin h9c:
Chuãn CNTT/ Tin bce Van phông A B,C...; Chimg chi ngoi ngü: Bi, B2/ Bc 1,2,..!
Anh B, C. Truàng hçip thI sinh có chirng chi ngoi ngU TOEFL, JELTS và TOEIC, thi
sinh phài ghi rO Ca 50 diem cüa chrng cM, vi dii TOEFL 500; IELTS 5.5.
TM sinh dào to ti nuóc ngoài din thông tin bang Ting Vit và Tiêng Anh. VI
diii: i) Cc s dào tto: Tnxông kinh doanh London (London Business Shool); ii) Chuyên
ngành: Tài chinh (Finance); Xêp loti tOt nghip: Xuât sac (First Class Honours).
Bng/ Chirng chi khác: D nghj thj sinh lit kê các chüng chi ngh nghip da Co
nhu: ACCA; CFA; JELTS; Chüng chi Kê toán tru&ng...

+ Ct (4): Ghi dy dü câ phn s và phn chü (nu co) cüa s hiu van b.ng,
chüng chi.
+ Ct (5) và ct (6): ThI sinh ghi ngành dào tto trên van bang, chuyên ngành
dào tto theo bang diem. Tnxing hçip bang diem không ghi chuyên ngành ma chi ghi
ngành thI thI sinh chi khai thông tin vào ct (6).
+ Ct (7): ThI sinh ghi chInh quy/liên thôngIti chücldào tto tr xalh9c ti nuóc
ngoàilcác hInh thirc khac
+ Ct (8): ThI sinh ghi: Giói, Khá...
- Muc THÔNG TIN yE QUA TRINH CONG TAC:
TM sinh ké khai theo trInh tr thi gian tü gn tâi xa so vâi thi dim ké khai.
VI dy:
+ TIt 01/01/2018 — Nay: Ngân hang TMCP A — Clii nhánh.... — Chuyên viên quan h khách
hang doanh nghiêp;
+ Ti't 01/10/2016-31/12/2017. Ngân hang TMCP B — Ghi nhánh .... — Can bó tin ding.

- Miic MIEN Tifi NGOLJ NGiY: ThI sinh ghi rO 1 do min thi ngoü ngü theo
các tnthng hçp quy djnh ti Diem b, Miic 6.1 Thông báo tuyên dicing
- Miic BANG KY DI)' THI MON NGO4I NGfJ': Nêu thI sinh thuc di tllçing
duçic min thi ngoi ngi dã kê khai ti miic "MIEN THI NGOAd NGU" thI dê trông
mlic nay. Các tru&ng hçp không thuc dôi tuçmg min thi ngoi ngü, thi sinh ghi rô
Dang k dir thi mon ngoi ngü là "TIENG ANH".
- Muic 001 TU'(ING U'U TIEN: Nu thI sinh thuc di ttrcing ixu tiên thI khai
thông tin c11 the theo tirng trueing hçip quy djnh ti Miic 3 thông báo tuyên diing.
Ghi chü:
Di vói các trtthng thông tin nêu ti Miic "THONG TIN DAO TAO": d nghj thI
sinh cung cap ban photo (khóng can cong chz'ng) bang cap, giây t có lien quan. Dôi vi thI
sinh dã tot nghip Dai hoc (ch& cap bang,), dê nghj cung cap Giây xác nhn tot nghip. Dôi
v6i các thI sinh dang hc (Thac st, Tién st) nhtrng chua có bang tot nghip, dê nghj photo Giây
báo nhp hçc, thông báo trüng tuyên.
Di vi các tnthng thông tin ti Miic "THONG TIN YE QUA TRINH CONG
TAC": dê nghj cung cap ban photo (khOng can cOng chzng) quyêt djnh tuyên d1ing vàJhoc
hçip dOng lao dng và ban photo So BHXH.

Sau khi kê khai xong, ngirô'i dàng k dir tuyn phái k xác nhn, ghi rô hç
ten và k trên turng trang cüa phiêu dàng k dir tuyên./.
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VIEN CHIEN Wc

E

NGAN HANG

PHIJ LUC 02
G TA! LIEU THAM KHAO ON T4P CHO K' TUYEN D1JNG VIEN
CHUt VIN CHIEN LUC NGAN HANG NHA NU'OC VIT NAM
NAM 2021
- Lut Ngân hang Nhà nuâc nãm 2010;
- Lut các T chirc tIn diing näm 2010, Lust süa di, b sung näm 2017;
- Nghj djnh s 16/2017/ND-CP ngày 17/02/2017 cüa ChInh phü quy djnh chüc
näng, nhim vii, quyên h.n và co cu t chirc cUa Ngân hang Nba nuâc Vit Nam;
- Quyt djnh s 986/QD-TTg ngày 08/8/2018 cüa Thu tithng ChInh phü v vic phê
duyt Chin 1uçic phát trin ngành Ngân hang Vit Nam dn näm 2025, djnh huâng
dn nàm 2030;
- Quyt djnh s 149/QD-TTg Ngày 22/01/2020 cüa Thu ti.thng Chmnh phü v vic
phé duyt Chin 1uçc tài chInh toàn din quc gia dn 11am 2025, djnh huâng dn
näm 2030;
- Giáo trInh L thuyt tin t;
- Giáo trmnh Nghip vii Ngãn hang trung uong;
- Giáo trmnh Ngãn hang thucmg mgi;
- Giáo trInh Kinh t hoc;
- Giáo trInh Kinh t vi mô;
- Giáo trmnh Kinh t vi mô;
- Kin thüc thirc tin v hot dng ngân hang (nhing thông tin ca ban, du°çic cong
b cOng khai trên các ngun thông tin chInh thong nhw Tang cyc thong Ice, các
trang thông tin din tz uy tin nhw vneconomy.vn, sbv.gov.vn,
thoibaonganhang. vn...).

VIN CIIIEN L!SC NGAN HANG

