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Số: 241/TB-STNMT An Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

Căn cứ Nghị định số 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 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang về giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính 

nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 

2021 như sau: 

1. Số lượng, vị trí cần tuyển 

- Tuyển dụng 02 chỉ tiêu vào các vị trí sau: 01 vị trí bảo vệ (Nam); 01 vị trí 

vệ sinh (tạp vụ - Nữ). 

- Địa điểm làm việc: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (số 837 

Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

2. Điều kiện dự tuyển 

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

- Yêu cầu về độ tuổi: từ 20 tuổi đến 45 tuổi. 

- Yêu cầu về trình độ: ưu tiên tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên, có khả năng 

đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. 

- 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, 
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cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương 

hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

- Yêu cầu về sức khỏe: có đủ sức khỏe để làm việc được cơ quan y tế có thẩm 

quyền xác nhận. 

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

3. Hồ sơ dự tuyển 

a) 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, hộ khẩu (có chứng thực); 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (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. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Lưu ý: 

- Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm x 32 cm. 

Ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc trên túi hồ 

sơ. Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng 

tuyển. 

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 

pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Nếu người đăng ký dự tuyển có 

hành vi gian lận trong việc kê khai, giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ 

không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, bị xử lý theo quy định. 

4. Hình thức tuyển dụng 

Tuyển dụng thông qua xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn. 

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

- Thời gian: từ ngày Thông báo đến hết ngày 05/02/2021 (nộp hồ sơ trong 

giờ hành chính). 

- Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (số 837 

Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). 
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6. Thời gian phỏng vấn 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo thời gian phỏng vấn đến cá nhân 

đủ điều kiện tại các vị trí tuyển dụng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến cá nhân có nhu cầu đăng ký 

tuyển dụng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở. Mọi thông tin chi tiết xin 

liên hệ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, điện thoại 02963.853.709./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Website Sở; 

- Niêm yết công khai tại trụ Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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