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I. Điều kiện đăng ký tuyển dụng: 

1. Điều kiện chung: 

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển: 

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

b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;  

c. Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d. Có lý lịch rõ ràng; 

đ.Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng; 

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm; 

h. Không có dị dạng về hình thể, không bị nói lắp, nói quá nhỏ, nói không 

rõ; 

1.2. Những người 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… 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng: 

2.1.Vị trí Chuyên viên:  

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình 

độ B); 

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn 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 và Truyền thông hoặc tương đương; 

- Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng; 

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau: 

a) Phòng Tổ chức cán bộ và Đối ngoại: 02 chỉ tiêu 

- Chuyên viên chế độ lao động tiền lương, Thi đua khen thưởng và quản lý 

hồ sơ cán bộ: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành ngoại thương 

hoặc chuyên ngànhTài chính, Kế toán. 



- Chuyên viên Đối ngoại: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành 

Quan hệ quốc tế, hoặc ngoại ngữ. 

b) Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học: 01 chỉ tiêu 

- Chuyên viên tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học 01 người, có trình độ 

Đại học trở lên, chuyên ngành Sân khấu – Điện ảnh, hoặc chuyên ngành Quản lý 

Văn hóa nghệ thuật. 

c) Phòng Hành chính quản trị: 01 chỉ tiêu 

- Chuyên viên quản trị thiết bị, tài sản, cơ sở vậtchất: Tốt nghiệp Đại học 

chuyên ngành Quản trị tài chính, kế toán; hoặc chuyên ngành quản trị kinh doanh. 

d) Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục: 02 chỉ tiêu 

- Chuyên viên làm công tác kiểm định chất lượng: Tốt nghiệp Đại học 

chuyên ngành Quản lý giáo dục hoặc chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật. 

e) Xưởng phim Lê Quí Đôn: 01 chỉ tiêu 

-  Chuyên viên chuyên khai thác, bảo hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật 

số của sân khấu – Điện ảnh 01 người: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công 

nghệ  thông tin, hoặc chuyên ngành công nghệ tin học. 

f) Nhà hát Thế giới Trẻ: 01 chỉ tiêu 

- Chuyên viên tổ chức thực hành nghệ thuật, tổ chức biểu diễn 01 người: Tốt 

nghiệp Đại học chuyên ngành Sân khấu - Điện ảnh, Truyền hình hoặc chuyên 

ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật. 

2.2.Vị trí Cán sự:  

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch cán sự; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A; 

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn 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 và Truyền thông hoặc tương đương; 

- Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng; 

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau: 

a. Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học: 01 chỉ tiêu 

- Cán sự quản lý hồ sơ sổ sách giáo vụ và kết quả học tập của HSSV: Tốt 

nghiệp Cao đẳng Điện ảnh – Truyền hình hoặc Đại học chuyên ngành Quản lý 

nghệ thuật.  

b. Phòng Công tác Chính trị và quản lý học sinh, sinh viên: 01 chỉ tiêu  

 - Cán sự làm công tác quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên và thông tin tuyên 

truyền: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý Văn hóa hoặc chuyên 

ngành Nghệ thuật Sân khấu- Điện ảnh. 

2.3.Vị trí Kế toán viên:  

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B; 



- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn 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 và Truyền thông hoặc tương đương; 

- Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng; 

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau: 

Phòng Tài vụ: 03 chỉ tiêu 

- Kế toán tổng hợp: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài 

chính, Kế toán, Ngân hàng. 

- Kế toán theo dõi vật tư, tài sản: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên 

ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng. 

- Kế toán lương, học bổng: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên 

ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng. 

2.4. Vị trí Giảng viên:  

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo quy định; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình 

độ B); 

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn 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 và Truyền thông hoặc tương đương; 

- Người có kinh nghiệm giảng dạy từ 02 năm trở lên; 

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau: 

a) Khoa Đạo diễn Sân khấu – Điện ảnh: 04 chỉ tiêu 

- Giảng viên giảng dạy môn nghiệp vụ đạo diễn: 04 người, tốt nghiệp Đại 

học  loại khá trở lên, chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu – Điện ảnh và Truyền 

hình. 

b) Khoa Kịch hát và nhạc dân tộc: 02 chỉ tiêu. 

- Giảng viên giảng dạy môn nhạc cụ dân tộc: 02 người; Tốt nghiệp Đại học 

loại khá trở lên, chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống. 

c) Khoa Mác Lênin và Kiến thức cơ bản: 04 chỉ tiêu. 

- 01Giảng viên giảng dạy môn chính trị, tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên 

 chuyên ngành Chính trị. 

- 01giảng viên Tâm lý học, tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành 

Tâm lý học. 

- 01 Giảng viên dạy ngoại ngữ tiếng Anh: Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại ngữ 

tiếng Anh. 

- 01 Giảng viên giáo dục thể chất: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên 

ngành thể dục thể thao. 

d) Khoa Biên kịch và lý luận phê bình: 02 chỉ tiêu. 



- 02 Giảng viên giảng dạy Biên kịch và lý luận phê bình Điện ảnh: 02 người, 

tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Biên kịch và lý luận phê bình 

Sân khấu – Điện ảnh. Ưu tiên Thạc sĩ nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình. 

e) Khoa Kỹ thuật Âm thanh, ánh sáng và Khoa Truyền hình, truyền thông: 02 

chỉ tiêu. 

- Giảng viên giảng dạy Tin học cơ bản: 01 người. Tốt nghiệp Đại học loại 

khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin. 

- Giảng viên giảng dạy thiết kế phần mềm, ứng dụng: 01 người. Tốt nghiệp 

Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin. 

f) Khoa Nhiếp ảnh: 01 chỉ tiêu 

-01 Giảng viên giảng dạy nhiếp ảnh nghệ thuật. Tốt nghiệp Đại học loại khá 

trở lên chuyên ngành Quay phim hoặc chuyên ngành Nhiếp ảnh, chuyên ngành 

Truyền thông đa phương tiện. 

g) Khoa Diễn viên sân khấu – Điện ảnh: 02 chỉ tiêu. 

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Kỹ thuật biểu diễn, tốt nghiệp Đại học 

loại khá trở lên chuyên ngành nghệ thuật diễn viên, hoặc đạo diễn Sân khấu – 

Điện ảnh  

h) Khoa Quay phim : 02 chỉ tiêu 

        - 02 Giảng viên giảng dạy môn kỹ thuật quay phim, nghệ thuật quay phim, 

nghiệp vụ ứng dụng, hậu kỳ 02 người.Tốt nghiệp Đại học Quay phim loại khá trở 

lên. 

i) Khoa Tại chức : 01 Chỉ tiêu 

- Giảng viên xây dựng các chương trình theo khóa học, tổ chức liên kết đào 

tạo, quản lý các khóa học: 01 người. Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên 

ngành nghệ thuật Sân khấu – Điện ảnh hoặc Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục. 

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức;  

a. Ðơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Thông tư 15/2012/TT-BNV);  

b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6, có xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); 

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng 

do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; 

Lưu ý: Riêng đối với yêu cầu về các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm, chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch 

cán sự thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự). Nếu 

hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì 

sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức. 



d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 

kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-

BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; 

đ. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu 

có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 

e. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của 

người dự tuyển (người nhận); 

g. 02 ảnh màu 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự 

tuyển. 

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ 

của mình. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại. 

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ: 

- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại. 

- Vị trí và tên đơn vị xin dự thi. 

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

 

III.Nội dung và hình thức thi:  

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức 

chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học. 

1. Thi Kiến thức chung: Thi viết 120 phút về pháp luật viên chức, chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu 

biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng (Áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển 

dụng).  

Nội dung bao gồm: 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

- Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

- Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện; 

- Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn 

hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp. 

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi: 

2.1. Đối với vị trí chuyên viên: 

 a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và 

quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí 

chuyên viên cần tuyển. Nội dung bao gồm: 

- Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

- Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. 



- Chế độ làm việc của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí 

Minh. 

- Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên. 

b. Thi thực hành: Kiểm tra các quy định và kỹ năng soạn thảo văn bản, báo 

cáo đánh giá kết quả công việc thông qua bài viết trong thời gian 90 phút. 

2.2. Đối với vị trí cán sự: 

 a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và 

quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí cán 

sự cần tuyển. Nội dung bao gồm: 

- Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. 

- Chế độ làm việc của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí 

Minh. 

- Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Cán sự. 

 b. Thi thực hành: Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu kỹ thuật 

trong nghiệp vụ thông qua bài viết trong thời gian 60 phút. 

2.3. Đối với vị trí kế toán viên: 

 a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và 

quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí kế 

toán cần tuyển. Nội dung bao gồm: 

- Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

- Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Kế toán viên. 

b. Thi thực hành: Kiểm tra nghiệp vụ kế toán thông qua bài viết trong thời 

gian 90 phút.  

2.4. Đối với vị trí giảng viên: 

a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và 

quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí giảng 

viên cần tuyển. Nội dung bao gồm: 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;  

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo quyết 

định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 của Bộ Giáo dục Đào 

tạo. 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường 

Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn 

hoá, nghệ thuật, giáo dục đại học, cao đẳng. 



- Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Giảng viên. 

b. Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng thực hành giảng dạy, thí sinh phảisoạn 

3 giáo án thuộc chuyên ngành dự thi, giáo án có thời gian 45 phút và nộp cho Hội 

đồng tuyển dụng trước khi thi tuyển 7 ngày; bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 giáo 

án và trình giảng kết hợp xử lý tình huống sư phạm do Hội đồng đưa ra (nếu có).  

 

Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 

ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ 

chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không 

phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng. 

3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, 

Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.  

4. Thi Tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút 

5. Điều kiện miễn thi một số môn:  

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học trong các 

trường hợp sau: 

- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành 

không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau: 

+Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; 

+ 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 văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ 

trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên. 

 

IV. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ, địa điểm thi: 

1. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13/2/2017 

đến hết ngày 10/3/2017. 

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Đối ngoại – Trường ĐH 

Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh; 125 Cống Quỳnh – Phường Nguyễn Cư 

Trinh - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh; SĐT: (08)39203970 

3. Địa điểm thi: Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 

 

 PGS. TS Vũ Ngọc Thanh 


