
+ Bản cam kết điểm TBC tốt nghiệp chính thức không thấp hơn điểm TBC đã khai 

báo trong hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng). Trường hợp 

thấp hơn thì kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.  

+ Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học; Bản sao các chứng chỉ về thành tích học 

tập (nếu có); 

+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 

+ Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác: Hợp đồng lao động, Quyết định 

tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm/phân công công tác, Quyết định xếp lương, sổ Bảo 

hiểm xã hội và các giấy tờ khác (nếu có). 

- File ảnh 4x6 của ứng viên (trường hợp nộp hồ sơ qua email) hoặc dán ảnh 4x6 vào 

Phiếu dự tuyển nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại chi nhánh. 

V. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ 

1. Thời gian: Từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 11/03/2022. 

2. Cách thức:  

- Nộp trực tiếp tại:  Phòng Tổ chức hành chính – Ngân hàng TMCP Đầu từ và Phát 

triển Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn. 

 + Địa chỉ: 49 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM. 

 + Điện thoại: 028.3817.2917 hoặc 034.3484.039 (liên hệ Mr.Luân) 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Email: luannt11@bidv.com.vn 

* Ghi chú:   

- Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ. 

- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. 

Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết 

quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ. 

Trân trọng thông báo! 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ LỚN 

 


