
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỘI CAO 
TÒA ÁN NHÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 45ố/TB-TCCB,TT&TĐKT Đắk Lắk, ngày 25 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO
(V/v thi tuyển công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2018)

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức kế toán để bố trí 
về công tác tại các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnkĐắk Lắk như sau:

I. SÓ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN
Kế toán viên là: 03 người.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ s ơ  D ự  TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn
a. Người có đủ điêu kiện sau đây được đăng kỷ dự tuyến công chức:
- Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có địa chỉ thường trú và đang sinh 

sống tại Việt Nam;
- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y 

tế có thẩm quyền cấp, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:
+ về chiều cao: từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,52m trở lên đối với nữ;
+ về cân nặng: từ 55kg trở lên đối với nam và từ 45kg trở lên đối với nữ;
+ Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.
- Có đơn dự tuyến và cam kết chấp hành phân công công tác của cơ quan tuyển 

dụng; có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; lịch sử chính trị của bản 
thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ;

- Có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Tài 
chính ngân hàng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ 
bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 
Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dực và đào tạo ban 
hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc 
có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 
bản theo quy định tại Thông tư sằ 03/2014/TT-BTTTT ngằy 11/3/2014 của Bộ Thông 
tin và truyên thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

h. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc chấp hành xong 

bản án, quyêt định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan khác 
kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:



- Đơn đăng ký dự thi công chức (theo mẫu do Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bản 
hành);

- Bản chính Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4cm X 6cm) theo mẫu, có xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Đơn của người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy đinh, sư 
phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi thường trú cấp;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn 

cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời han 

30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- 03 phong bì đã gián tem ghi rõ địa chỉ người nhận là người dự thi; 02 ảnh 4x6 

(chụp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đăng ký dự tuyển);
- Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận là đối tượng ưu tiên 

(nếu có).
Lưu ỷ: Hô sơ đãng kỷ dự tuyến công chức phải được đựng trong tủi đựng hồ sơ, 

ghi rõ “Hô sơ đăng ký dự tuyến công chức ”, vị trí dự tuyến và liệt kê đầy đủ thành 
phần giấy tờ cỏ trong hổ sơ. Các bản sao giấy tờ khỉ đến nộp hồ sơ phải mang theo 
bản chính đế đổi chiếu. Hồ sơ không hoàn trả lại.

m . NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Môn thi, hình thức, nội dung thi:
- Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của 

Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Tòa án nhân dân.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành về kế toán: thi viết 01 bài, trắc nghiệm 01 bài.
- Môn ngoại ngữ: thi viết. Thí sinh đăng ký khi nộp hồ sơ dự tuyển.
- Môn tin học: thi trắc nghiệm 01 bài.
2. Thòi gian thi:
- Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút.
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành kế toán: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc 

nghiệm thời gian 45 phút.
- Môn ngoại ngữ: thi viết, thời gian 90 phút.
- Môn thi tin học văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.
3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học văn phòng:
- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường họp người đăng ký dự tuyển công chức 

có một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về ngoại ngữ, ngoại thương.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, 

sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
- Miễn thi môn tin học trong trường họp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp 

trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật vi tính.
4. Cách tính điểm thi:
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- Bài thi được tính theo thang điểm 100.
- Điểm các môn thi được tính như sau:
+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;
+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành kế toán: bài thi viết tính hệ số 2, bài trắc nghiệm 

tính hệ số 1.
+ Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính đạt khi có số điểm đạt từ 50% 

tổng số điểm trở lên (là môn thi điều kiện không tính vào kết quả thi).
- Ket quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn 

nghiệp vụ chuyên ngành kế toán cộng ưu tiên (nếu có) theo quy định.
5. Ưu tiên trong tuyển dụng
a. Đoi tượng và điếm iru tiên:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển. ^ 5-
- Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chỉịyêiK 

nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, lo  
bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của ngườ^'hb£ 
động cách mạng trước tông khỏi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở vê trước), con ệệ~cửa 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng Lực ỉươTỊg 
trang, con anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển—-""'

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực 
lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên tri thứ trẻ tình 
nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành 
nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được cộng điểm ưu 
tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

6. Xác định ngưòi trúng tuyển.
- Người trúng tuyển phải có đủ bài thi của các môn thi.
- Điểm mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (khi chưa nhân hệ số) là lấy theo thứ tự 

điếm cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau thì người có 

điểm thi bài viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kế toán cao hơn là người trúng tuyển; 
nếu điểm bài viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm thi trắc
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quyêt định người trúng tuyên.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ s ơ  D ự  TUYỂN, THI TUYỂN
1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018 tại 

phòng Tô chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng.
2. Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/ người (theo hướng dẫn tại Thông tư số 

228/2016/TT-BTC ngày l l/l 1/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, 
viên chức).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:
- Thời gian: dự kiến trong tháng 8/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)



- Địa điểm: tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (số 04 đường Lê Duẩn 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: phòng Tổ chức cán bộ 
thanh tra và thi đua khen thưởng - Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (số 04 đường Le 
Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Điện thoại: 0262.3851361

Nơi nhận:
-  Vụ TCCB-TANDTC (Để báo cáo);
- Lãnh đạo TAND tỉnh;
- Báo Công lý;
- Trang TTĐỊ TAND tỉnh;
- VP (niêm yết);
- Lưu VT; TCCB, TT&TĐK'ĐJ ^

KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN
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G HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

......., ngày.... tháng

ĐƠN ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN CÔNG CHỨC

năm 20.

Họ và tên: Nam, nữ:

Ngày sinh: Dân tộc:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ đào tạo: (1) Chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (2)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 
Lắk, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này 
đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền 
tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: (3)
1 .........................................................................................................................................................................................

2 ......................................... ....................... .......................................................................................................................

3........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì 
kêt quả tuyên dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thâm quyên tuyên dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ trình độ đào tạo: cử nhân, thạc sỹ, ...

(2) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(3) Ghi rõ tên của các loại tài liệu gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức.


