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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển dụng lao động 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội; 

Căn cứ Quy chế tuyển dụng lao động làm việc tại Cơ quan Tổng công ty ĐSVN 

ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-ĐS ngày 29/6/2020 của Tổng công ty ĐSVN; 

Căn cứ nhu cầu công việc của Tổng công ty ĐSVN; 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện tuyển dụng 02 lao động như sau: 

1. Vị trí công việc 

TT Nhiệm vụ Vị trí làm 

việc 

Số 

lượng 
Yêu cầu, chuyên môn được đào tạo 

Làm việc tại Ban Kế hoạch - Kinh doanh (02 vị trí) 

Địa chỉ: 118 đường Lê Duẩn - Thành phố Hà Nội 

1 Lập kế hoạch và theo 

dõi hoạt động của khối 

Chi nhánh Khai thác 

đường sắt: 

- Xây dựng kế hoạch 

vận tải tháng, quý, năm 

của Tổng công ty.  

- Kinh doanh vận tải 

đường sắt 

- Kinh doanh dịch vụ  

hỗ trợ vận tải 

- Quản lý và kinh doanh 

KCHT ĐS 

- Xây dựng và quản lý 

kế hoạch sửa chữa lớn 

tài sản cố định (trừ tài 

sản thuộc KCHT đường 

sắt) 

Chuyên 

viên 

01 

(Nam) 

- Kỹ sư GTVT về vận tải đường sắt 

hoặc kinh tế vận tải đường sắt 

- Có thời gian, kinh nghiệm làm việc 

tại các CNKT đường sắt ít nhất 05 

năm. Ưu tiên làm công tác kế hoạch 

tại CNKT ĐS. 

- Có kinh nghiệm quản lý, kinh 

doanh tài sản KCHTĐS tại  CNKT; 

Lập dự toán công trình XDCB, duy 

tu sửa chữa công trình kiến trúc. 

- Hiểu biết về kỹ thuật khai thác vận 

tải.  

- Có khả năng làm việc độc lập; Có 

tinh thần làm việc nhóm. 

2 Tổ chức thực hiện kế 

hoạch SXKD vận tải 

đường sắt: 

- Phân tích hiệu quả 

hoạt động vận tải đường 

sắt 

- Tập hợp số liệu thống 

Chuyên 

viên 

01 

(Nam) 

- Kỹ sư GTVT về vận tải đường sắt 

hoặc kinh tế vận tải đường sắt 

- Có thời gian kinh nghiệm 10 năm 

làm công tác điều độ tại TTĐHVTĐS 

- Đã từng làm chức danh trực ban 

điều độ; 

- Hiểu biết về Biểu đồ chạy tàu để 



TT Nhiệm vụ Vị trí làm 

việc 

Số 

lượng 
Yêu cầu, chuyên môn được đào tạo 

kê về hoạt động SXKD 

hàng tháng, quý, năm 

của Tổng công ty phục 

vụ công tác quản trị 

doanh nghiệp 

phân tích được hiệu quả hoạt động 

VTĐS 

- Có khả năng làm việc độc lập; Có 

tinh thần làm việc nhóm. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng 

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; 

- Tuổi đời: nam không quá 45 tuổi; 

- Đủ điều kiện sức khỏe để làm việc và công tác; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý 

thức tổ chức kỷ luật, không mắc các tệ nạn xã hội; 

- Không đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành kỷ luật, không có tiền án, tiền sự; 

- Có kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành theo yêu cầu của từng vị trí; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và sức khỏe tốt. Có khả 

năng hòa nhập, đoàn kết với đồng nghiệp và người lao động khác để làm việc đạt hiệu 

quả cao; 

- Có kiến thức và khả năng vận dụng, cụ thể hóa các chính sách, chế độ, quy định 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biết ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công 

nghệ vào các lĩnh vực chuyên môn; biết tổ chức làm việc khoa học, sáng tạo có chất 

lượng và hiệu quả; biết làm việc theo nhóm. 

3. Yêu cầu về hồ sơ tuyển dụng 

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu quy định kèm theo); 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan đang quản lý hoặc chính quyền địa 

phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (theo mẫu quy định kèm theo); 

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm đã 

được đào tạo; Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Giấy khai sinh. 

- Bản photo Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế 

(thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển không quá 06 tháng). 

- Ngoại ngữ trình độ tương đương với bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

tương đương trở lên và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; 

4. Thời gian, địa điểm tuyển dụng 

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày có Thông báo. 

4.2. Thời gian thi tuyển dự kiến: Tháng 8 năm 2022. 

4.3. Địa điểm nhận hồ sơ: Người đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ tại Ban Tổ chức 

Cán bộ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Địa chỉ: Phòng 203 nhà B, Số 118 đường 

Lê Duẩn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 



5. Hình thức tuyển dụng 

Tổng công ty ĐSVN tổ chức thi tuyển với các nội dung sau: 

5.1. Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: Thi viết theo hình thức tự luận (thời gian làm 

bài 180 phút); 

5.2. Kỹ năng soạn thảo văn bản: Trình bày hoàn thiện một văn bản hành chính trên 

máy tính đúng thể thức và hình thức văn bản theo quy định về soạn thảo văn bản hành 

chính (thời gian làm bài 30 phút); 

5.3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

Tiếng Anh: đạt trình độ tương đương bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

(thời gian và đề thi lấy theo tiêu chuẩn quy định). 

6. Chế độ khi được tuyển dụng: 

- Được ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

- Mức lương: theo thỏa thuận phù hợp với quy định của Tổng công ty ĐSVN; 

- Quyền lợi và các chế độ khác: theo quy định của Bộ luật Lao động và của Tổng 

công ty ĐSVN. 

Lưu ý:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động và Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan 
đang quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (theo 
mẫu quy định kèm theo) - tải về tại website: vr.com.vn (mục Thông báo); 

- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ 

tuyển dụng; trường hợp phát hiện hồ sơ không chính xác, trung thực, kết quả thi tuyển 

của ứng viên sẽ bị hủy bỏ. 

- Ứng viên trúng tuyển sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

Nơi nhận: 

- Website Tổng công ty; 

- ĐU, HĐTV TCT ĐSVN (để b/c); 

- VP và các Ban TCT; 

- Các đơn vị trực thuộc TCT ĐSVN; 

- Các công ty con của TCT ĐSVN; 

- Lưu: VT, TCCB (02). 

 

 
 

      Eoffice 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Sỹ Mạnh 
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