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THÔNG BÁO 

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

định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ 

 

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế công chức, tổng số người làm việc và 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BDT ngày 05/02/2021 của Ban Dân tộc về 

việc điều chỉnh giao biên chế công chức, hợp đồng 68 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc 

Kạn năm 2021. 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-BDT ngày 03/03/2021 của Ban Dân tộc về 

việc tuyển dụng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ,  phục vụ. 

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP như sau: 

 I. Số lượng, vị trí việc làm 

 1. Số lượng: 01 người. 

 2. Vị trí việc làm: Nhân viên lái xe, bảo vệ; 

 Công việc: Thực hiện nhiệm vụ lái xe, bảo vệ, phục vụ và các công việc 

khác do lãnh đạo Văn phòng Ban phân công. 

 II. Điều kiện dự tuyển 

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

 2. Yêu cầu về giới tính, độ tuổi: Nam, từ 26 tuổi đến 40 tuổi. 

 3. Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, có giấy 

phép lái xe hạng B2 trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. 

Đối với những người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng 

bảo hiểm xã hội thì phải có sự đồng ý của cơ quan, đơn vị nơi công tác. 

4. 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. 

5. 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 viết tay hoặc đánh máy; 
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- 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 60 ngày, 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);  

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực); 

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội có chứng thực (nếu có) 

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

hạn 60 ngày, 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 hoặc tiếp 

nhận (đối với trường hợp đang công tác). 

V. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

1. Thời gian: Từ ngày 08/3/2021 đến hết 17 giờ ngày 18/03/2021 (trong 

giờ hành chính), Ban Dân tộc không nhận hồ sơ sau thời hạn trên.  

2. Địa điểm: Thanh tra và Văn phòng, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn - Tổ 4, 

phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Ban Dân tộc thông báo niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử , 

bảng tin cơ quan; 

VI. Về ưu tiên, thời gian thử việc  

1. Ưu tiên: Tuổi trẻ, có năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

tham gia các hoạt động phong trào; người có thâm niên, kinh nghiệm công tác. 

2. Thời gian thử việc: Người lao động sau khi có thông báo của Ban Dân 

tộc tuyển vào làm thử việc, phải thực hiện thử việc theo hợp đồng 02 tháng, sau 

02 tháng làm việc nếu được Ban đánh giá đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển, sẽ tiến hành thương thảo và ký hợp đồng theo quy định của Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành. 

Nếu không được tuyển sẽ kết thúc, thanh lý hợp đồng.    

Trên đây là Thông báo tuyển dụng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ,  

phục vụ của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn./.    

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  
- Lãnh đạo Ban (3); 

- VP HĐND - UBND các huyện, Tp  

- CBCC của Ban; 

- Cổng TTDT Ban Dân tộc; 

- Niêm yết trên bảng tin cơ quan; 

- Lưu: VT, TTr&VP.  

                TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

           Triệu Thị Thu Phương 
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