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THÔNG BÁO
Xét tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 

trực thuộc Sở Tư pháp năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp năm 2021. Sở Tư pháp 
tỉnh Hà Nam thông báo Ke hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng xét tuyển: 02 người - 01 vị trí việc làm
2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Cỏ lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù họp với yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển;
e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
* Điều kiện cụ thể: Người dự tuyển phải có:
- Có bằng tốt nghiệp Cử nhân Luật; ngành học Luật hoặc ngành học Luật 

kinh tế.
- Sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 

03/2014/TT/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định 
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

2.2. Những người thuộc Khoản 2, Điều 22 Luật Viên chức; điểm a Khoản 
12 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức không được đăng ký dự tuyển viên chức.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/12/2021 đến



ngày 08/01/2022 (Trong giờ hành chính).
- Hạn cuối cùng tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 17 giờ 00 phút ngày 

08/01/2022.
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng, Sở Tư pháp 

Hà Nam (Đường Lê Chân - Phường Lê Hồng Phong - Thành phổ Phủ Lý - Tỉnh 
Hà Nam).

- Số điện thoại: 0226.3852730
4. Hình thức, nội dung, thời gian xét tuyển
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Nội dung phỏng vấn: Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành 

theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (Các văn bản pháp luật liên quan đến 
nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí việc làm cần tuyển).

- Thời gian phỏng vấn: Dự kiến ngày 12/02/2022
Thông tin chi tiết đề nghị xem trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp
tỉnh Hà Nam https://stp.hanam.gov.vn/.

Nơi nhận:
-  Đài PTTH Hà Nam (Đế đưa tin);
- Cổng thông tin điện tử của STP 
(Đê thông báo);
-  Lưu VT.

https://stp.hanam.gov.vn/

