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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP  
ngày 17/11/2020 của Chính phủ đối với vị trí nhân viên bảo vệ  

  
Căn cứ Nghị định 68/200/NĐ-CP ngày 17/11/2020 của Chính phủ về thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính 
phủ 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; 

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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 406/SNV-CCVC ngày 26/3/2021 của Sở Nội vụ  

phúc đáp đề nghị thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-
CP của Chính phủ; 

Căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà 
Vinh thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-
CP của Chính phủ, như sau: 

I. Số lượng, vị trí việc làm 

1. Số lượng: 01 người. 

2. Vị trí việc làm: nhân viên bảo vệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Trà Vinh. 

Công việc: thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan và các công việc khác do 
lãnh đạo Văn phòng Sở phân công. 

II. Điều kiện dự tuyển 

1. Là công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam. 

2. Yêu cầu về giới tính, độ tuổi: nam, từ 18 tuổi trở lên 

3. Yêu cầu về nhân thân: có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền 

hoặc chính quyền địa phương xác nhận; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của địa 

phương; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành 
án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 
địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. 
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4. Yêu cầu về sức khỏe: có đủ sức khỏe để làm việc được cơ quan y tế có 

thẩm quyền xác nhận. 

III. Hồ sơ dự tuyển 

1. Thành phần hồ sơ 

- Đơn xin việc; 

- Bản sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6 có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 
hoặc địa phương nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ khẩu (có 

chứng thực);  

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 
hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Hồ sơ đã nộp không được trả lại) 

IV. Hình thức tuyển dụng: 

Tuyển dụng thông qua xét tuyển. 

V. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

1. Thời gian: từ ngày Thông báo đến hết ngày 22/12/2021, thứ hai đến thứ 
sáu hàng tuần trong giờ hành chính. 

2. Địa điểm: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ – Số 38, Nguyễn 
Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cơ quan và đăng tải trên 
Trang thông tin điện tử Sở, niêm yết tại trụ sở cơ quan để cá nhân có nhu cầu 

đăng ký tuyển dụng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Khoa học  
và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, điện thoại 02943.862.369./. 

 
Nơi nhận: 
- Các sở, ngành tỉnh; 
- BGĐ Sở; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 
- Niêm yết tại trụ sở cơ quan; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Lâm Thái Hùng 
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