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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

Triển khai chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc đưa 

cán bộ vào làm việc tại các tổ chức quốc tế, căn cứ thông tin Bộ Ngoại giao cung 

cấp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo: 

Ban Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đang tuyển dụng 56 ví trí làm việc mới 

tại các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc thông qua kỳ thi Chương trình Tuyển 

dụng cán bộ trẻ (Chương trình YPP) trong năm 2022 và sẽ có thông báo chính 

thức vào giữa tháng 6. 

Đối tượng ưu tiên: ứng viên nữ hoặc các ứng viên từ các nước có ít đại diện 

trong Ban Thư ký. 

Chi tiết tham khảo tại đường link: careers.un.org/ypp  

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị thông báo đến đến các cán bộ cán bộ quan tâm tham gia ứng tuyển. 

Trường hợp đơn vị có ứng viên tham gia kỳ thi của Chương trình YPP, đề nghị 

thông báo cho Viện Hàn lâm trước 17h00 ngày 08/6/2022 để Viện Hàn lâm kịp 

tổng hợp và cung cấp danh sách ưu tiên cho Bộ Ngoại giao. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để đơn vị biết 

và thực hiện ./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để báo cáo); 

-  Lưu: VT, HTQT, NTD. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

                       
   

 

 

 

 
Lê Quỳnh Liên 
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