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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 
  

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính Cộng đồng (CFRC) là một tổ chức xã 

hội trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Quyết định thành lập số 178/QĐ-KHVN, ngày 06 

tháng 04 năm 2007, Trụ sở chính tại 29 Ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, TP Hà Nội. văn phòng đại diện 

số 1 tại Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên và Văn phòng đại diện số 2 tại Huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên 

Hoạt động của Trung tâm không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải tự trang trải bằng 

nguồn tài chính tự tạo thông qua khai thác tài trợ, đầu tư của các tổ chức trong ngoài nước, các 

nhà hoạt động xã hội và cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của trung tâm. 

Mục đích hoạt động của CFRC: Hướng tới bình đẳng về cơ hội và tiếp cận nguồn lực, 

dịch vụ, thông tin, cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm yếu thế, giúp họ cải thiện chất lượng 

cuộc sống và vị thế.  

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức dẫn đầu về  cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn diện, 

năng động, sáng tạo, chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhóm gặp thách thức về 

kinh tế - xã hội.  

Sứ mệnh: Tham gia tích cực vào tiến trình tạo dựng môi trường pháp lí phù hợp và hỗ 

trợ kĩ thuật cho các tổ chức và người dân, nhằm phát triển TCVM, BHVM, Sản xuất Kinh doanh, 

Bình đẳng giới và PTCĐ…  

Phương pháp tiếp cận: sử dụng mô hình FISL (Sử dụng công cụ tài chính toàn diện và 

sinh kế bền vững - Financial Inclusion & Sustainable Livelihood để thúc đẩy kinh tế phát triển 

và công bằng xã hội) 

          Phạm vi hoạt động: 5 lĩnh vực (1) Tăng cường năng lực;(2) Hỗ trợ tài chính; (3) Hỗ trợ 

phát triển kinh doanh;(4) Giáo dục truyền thông – vận động chính  sách; (5) Bình đẳng giới và 

phát triển cộng đồng. 

Để thực hiện “Dự án Sinh kế bền vững cho phụ nữ miền núi Thái nguyên”, nhằm góp 

phần vào sự phát triển chung của địa phương; tháng 7 năm 2014, Trung tâm Hỗ trợ  hát triển 

Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) đã mở Văn phòng đại diện tại tỉnh Thái Nguyên, trụ sở 

đặt tại số 16, tổ 23 Thị trấn Chùa Hang huyện Đồng Hỷ. Năm 2017, Sau gần 3 năm hoạt động 

(7/2014 – 2/2017), tới tháng 12/2016 dự án có mặt tại 7 xã thị trấn huyện Đồng Hỉ và tổ chức 60 

khóa đào tạo cho 474, lượt cán bộ chủ chốt cơ sở và 397 thành viên với các chuyên đề liên quan 

trong SX- KD, quản lý cuộc sống, đồng thời hỗ trợ tạo dựng tài sản, vốn vay và bảo vệ phòng 

chống rủi ro với sự tham gia của 1065 phụ nữ, đại diện cho 1065 hộ gia đình. Dự án đã cung cấp 

1,994 món vay trị giá 27 tỷ 370 triệu đồng. Bào hiểm vi mô đã  trợ giúp 78 trường hợp ốm nằm 

viện và 4 tử vong 17,660,000đ, giúp nhóm gặp thách thức về kinh tế - xã hội, đặc biệt là phụ nữ, 

cải thiện tình trạng kinh tế, chất lượng cuộc sống và vị thế xã hội.  

 

TRUNG TÂM NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CỘNG ĐỒNG 

29/6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại/Fax: (84-4) 35737713; Email: cfrc.vietnam@gmail.com 
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Để thực hiện kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động tại Phú Lương, CFRC cần tuyển 01 

phó trưởng VP đại diện của CFRC tại thái Nguyên. CFRC xin thông tin về công việc và thể lệ 

tuyển chọn, nộp hồ sơ như sau: 

I. Cách thức tuyển chọn: 

Bước 1: Thông báo tuyển chọn (Từ 12/4/2017 đến 30/5/2017); 

Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký và thẩm định hồ sơ (từ 15/4 tới hết 30/5/2017); 

Bước 3: Tổ chức thi tuyển (chỉ diễn ra với các ứng cử viên có hồ sơ đủ tiêu chuẩn); 

CFRC áp dụng hình thức thi tuyển thông qua phỏng vấn và làm bài tập thực hành trên 

máy vi tính. 

II. Hướng dẫn nộp hồ sơ: 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Bảng thông tin ứng cử viên. (đúng như mẫu gửi kèm) 

2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương 

3. Văn bằng chứng chỉ (bản phô tô công chứng) 

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc file mềm qua hòm thư điện tử của CFRC 

Địa điểm nộp: 

1) Trung tâm Nguồn lực Tài chính cộng đồng - Hòm thư CFRC 

Địa chỉ: 29 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội 

Điện thoại: 04 – 35737713 hoặc 04 3 852 3234 

Email:  cfrc.vietnam@gmail.com 

Có thể tham khảo thông tin tại website: www.cfrc.vn  

2) Văn phòng Dự án Sinh kế bền vững cho phụ nữ miền núi Thái Nguyên 

Địa chỉ:   số nhà 16 tổ 23 phố Chùa hang 

ĐT: 0280 382  0282 

Lưu ý:  

1) Các ứng viên quan tâm đến vị trí này xin gửi hồ sơ đến một trong ba  địa chỉ trên trước 

ngày 30 tháng 5 năm 2017. 

2) Chỉ gọi phỏng vấn những hồ sơ đủ tiêu chuẩn và không hoàn lại hồ sơ 

 

 

Trung tâm HTPTNL Tài chính Cộng đồng 

Giám đốc 

(Đã ký)      

        

 

Lê Thị Lân 
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