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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển hợp đồng lao động nhân viên phục vụ  

của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

  
 

 

 

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 và các Văn bản 

hướng dẫn Luật Lao động; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ 

tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập và tổ chức hội của tỉnh năm 2021; Quyết định số 685/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về biên chế 

công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính 

phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021. 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Thông báo số  09 -TB/ĐĐHĐ ngày  02  tháng 4 năm 2021 của Đảng đoàn 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hợp đồng nhân viên phục vụ của Văn phòng Hội 

đồng nhân dân tỉnh.  

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo về việc nhận hồ sơ để tuyển 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, làm nhân 

viên phục vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: 

1. Về số lượng người cần hợp đồng lao động: 01 người. 

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận: 

- Là Công dân Việt Nam, giới tính nữ; có độ tuổi không quá 40. 

- Trình độ: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. 

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; 

tác phong, lề lối làm việc: Có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch trong sạch, rõ ràng; 

không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi 

hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự hoặc đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Có tinh thần trách 

nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. 
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- Yên cầu về hình thức, thể chất: Có sức khỏe tốt, tác phong làm việc nhanh 

nhẹn, chuyên nghiệp, chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, ngày 

nghỉ, ngày lễ. Ngoại hình khá (chiều cao từ 1m60 trở lên, cân nặng trên 50 kg), 

không mắc bệnh xã hội; có kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên những người thành thạo 

nghiệp vụ lễ tân hoặc đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực lễ tân, phục vụ. 

3. Nội dung công việc: Làm nhân viên phục vụ vệ sinh cơ quan và các 

phòng làm việc của Lãnh đạo Hội đồng, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. 

4. Thời gian hợp đồng: Hợp đồng thử việc 01 tháng, trước khi quyết định 

hợp đồng chính thức. 

5- Hồ sơ dự tuyển: 

- Đơn xin dự tuyển. 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ khẩu. 

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ). 

- Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 

ngày tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc.  

Lưu ý: Hồ sơ không trả lại cho người tham gia dự tuyển. 

6. Thời gian, địa điểm và người nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 

05/4/2021 đến hết ngày 10/4/2021. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại bộ phận Văn thư, Phòng Hành chính - Tổ chức - 

Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; địa chỉ: Số 08, đường 17/8, phường 

Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Hà Thị Lê, Lưu trữ viên Phòng Hành chính - Tổ chức - 

Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải); 

- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; 

- Phòng HCTCQT (thông báo toàn Văn phòng); 

- Lưu VT. 

                 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 
                    Phạm Văn Loan 

 

https://www.hoteljob.vn/tin-tuc/tieu-chi-tuyen-dung-le-tan-khach-san#ngoihnhkh
https://www.hoteljob.vn/tin-tuc/tieu-chi-tuyen-dung-le-tan-khach-san#nhanhnhncknnggiaotiptt
https://www.hoteljob.vn/tin-tuc/tieu-chi-tuyen-dung-le-tan-khach-san#thnhthonghipv
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