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THÔNG BÁO  

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

 

Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về 

việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
 

Căn cứ Công văn số 709/UBND-NC ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh 

Phú Yên về Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 

17/11/2000 của Chính phủ.  
 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển lao động hợp 

đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP với các nội dung sau: 
 

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng  

- Số lượng: 01 chỉ tiêu. 

- Vị trí: 01 Bảo vệ.  

- Địa điểm làm việc:  

+ Vị trí Bảo vệ làm việc tại văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội (02 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) 
  

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển  
- Cã ®ñ søc khoÎ theo yªu cÇu cña c«ng viÖc do c¬ quan y tÕ cÊp huyÖn trë 

lªn x¸c nhËn; 
- Cã lý lÞch râ rµng; 
- Cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc; 
- Kh«ng trong thêi gian bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, chÊp hµnh ¸n 

ph¹t tï, c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, qu¶n chÕ h×nh sù, qu¶n chÕ hµnh chÝnh, ®ang bÞ 
¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x·, phêng, thÞ trÊn hoÆc ®a vµo c¸c c¬ së ch÷a 
bÖnh, c¬ së gi¸o dôc vµ trong thêi gian cÊm ®¶m nhiÖm chøc vô, cÊm hµnh nghÒ, 
hoÆc lµm c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ký hîp ®ång. 

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên với chuyên ngành 

đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. 

- Ưu tiên tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm công tác. 
 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của chính quyền địa phương 

trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Mẫu 2C Bộ Nội vụ). 

- Bản sao giấy khai sinh. 



- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ (có công chứng). 

- Đơn xin làm việc. 

- Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng). 

- Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 
 

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng và xác định người trúng tuyển  

a) Hình thức: Xét tuyển. 

b) Nội dung: Xét tuyển trên tiêu chuẩn, điều kiêṇ taị Hồ sơ của người dự 

tuyển và xét duyệt trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên. 
 

5. Tiếp nhận hồ sơ  

a) Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/3/2020 đến ngày 25/3/2020 (trong 

giờ hành chính ngày làm việc). 

b)  Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội  (02 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên). 

Lưu ý:  

- Người dự xét tuyển phải trực tiếp mang hồ sơ đi nộp. 

- Cơ quan không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển. 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tới các cơ quan thông 

tin để cá nhân có nhu cầu liên hệ tham gia xét tuyển./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Ban giám đốc Sở; 

- Website Sở; 

- Niêm yết công khai tại trụ sở Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  

 

 

Võ Văn Binh 
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