
UBND TINTI QUANG TM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VAN PHONG Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Si:  4.t -/KH-VP Quáng Trf, ngày .1!tháng 8 nám 2020 

KE HOACH 
Tuyn dung ngtrôi lao dng hqp Mng theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP 
vão lam vic tii Trung tam Xüc tién Dan tu, Thirong mi Va Du ljch tinh 

thuc Van phông UBND tinh Quãng Tn 

I. Co s& phap l 

Can c1r Nghj djnh s6 68/2000/ND-CP ngãy 17/11/2000 cUa ChInh phü v 
thirc hin chê d hcp dong môt so 1oi cong vic trong co quan hành chInh nhã 
mxc, don vj sr nghiep; Thông tu so 15/2001ITT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 cUa 
Ban To chfrc - Can b ChInh phü ye huông dan thrc hin Nghj djnh so 
68/2000iND-CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü ye thrc hin chê dO hçp dông mOt 
so 1oi cong vic trong Co quan hành chInh nha rnràc, don vi six nghip; 

Can cir Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü 
ye scra dOi, bO sung mOt so quy djnh ye tuyen dvng cong chrc, viên chüc, nân 
ngtch cong chirc, thäng hang vien chirc và thirc hin chê dO hcp dOng mOt sO 
loai cong vic trong co quan hành chInh nhà nuâc, don vj str nghip cong lap; 

Can ccr Quy& djnh s6 19/2013/QD-TJBND ngày 15/7/2013 cüa UBND 
tinh ye vic Ban hành quy djnh thâm quyên quyêt djnh to chüc bO may, biên 
ché, tuyên ding và quãn 1 cong chirc, viên chi'rc trong CáC co quan nhâ rnxàc, 
don vi sir nghip Cong 1p, cong ty TNHH mOt thành viên do UBND tinh lam 
chü sâhQu; 

Can ci.r Quy& djnh s6 2955/QD-UBND ngày 17/12/2018 UBND tinh 
Quãng Trj ye vic thành 1p Trung tam Xüc tiên dâu tu, thi.rong mai va du ljch 
tinh Quáng Trj; Quyet djnh sO 326/QD-VP ngây 27/5/20 19 cUa Van phông 
UBND tinh Quãng Trj ye vic ban hành quy djnh chirc nang, nhim vii, quyên 
h?n, co câu to chüc cUa Trung tam Xüc tiên Dâu tix, Thixong mi và Du ljch tinh 
Quãng Trj; Quyêt djnh so 3109/QD-UBND ngãy 14/11/2019 cüa UBND tinh 
Quãng Trj phé duyt danh mvc  vi trI vic lam và sO nglri lam vi cüa Trung 
tam Xi'ic tiên Dâu tu, Thuong mai và Du ljch tinh Quãng Tn trirc thuOc Van 
phOng UBND tinh; 

Can ctr Thông báo s 25/TB-SNV ngày 15/01/2020 ci.'ia S NOi  vii Quãng 
Trj ye thông báo chi tiêu biên chê hành chInh, so ngixi lam vic va hccp dng 
lao dng nãm 2020 cüa Van phông UBND tinh. 

II. M.c dIch, yen cu 

1. Miic dIch 

Tuyn diing dü s6 ngui lam vic ti Trung tam Xüc tin Du tix, Thixong 
mai yâ Du ljch tinh theo Quyêt djnh so 31091QD-UBND ngày 14/11/20 19 cüa 
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UBND tinh Quáng Trj vã Thông báo s 25/TB-SNV ngày 15/01/2020 cüa Sâ 
Ni viii. 

Gop phân giüp Trung tam giái quyt khó khän, dam bão nhân sir d trin 
khai các hot dng kjp thñ, hiu qua. 

2. Yêu cu 

Ngt.thi Lao dng phãi cO dü tiêu chuAn, yêu cAu cUa vi tn vic lam cn 
tuyên diing, dáp üng ngay cong vic, nhim vii duçc giao. 

Thirc hin quy trmnh tuyn ding theo dung quy djnh. 

III. Ni dung 

1. S 1ung cn tuyn: 01 ngtxi 

2. Mo tã vl  trI vic lam: 

- Ten vj trI vic lam: Nhän viên thia hành, phiic vi (Ma s& 0 1.005) 

- Nhiêm vu: 

+ Phc vti và h trçY trirc t?i  các phiên chç nOng thôn Va mien nUi; 

+ Tham gia dam bão ye sinh trong khuôn viên cci quan; 

+ Thtrc hin mt s nhim vi khác do Giám d& Trung tam phân cong 
(Phic vii vâ h trçY thirc hin các cOng vic xCr l ành, do ha; trirc và upload 
thông tin len trang Thông tin din tr ipa.quangtni.gov.vn, trang Fanpage 
Facebook Visit Quãng Trj va các trang mang  xä hi khác do Trung tam quán 1; 
ho trci thu thp thông tin du lieu, hinh ãnh vâ viêt tin bài), 

3. Diu kiin tuyn dyng 

- Dü sirc khoê d thuc hiên nhiêm vu; 

- Co van b.ng, chrng chi dào tao,  chIrng chi hành nghi hoc cO näng 
khieu k5 nàng phü hçp vài vj trI vic lam can tuyên dvng; 

- IJu tién nguOri cO thâm niên, kinh nghim cOng tác; 

- Co 1 ljch rO rang, khOng trong thai gian bj truy ciru trách nhim hInh slr, 
chap hânh an, pht tü, cái t?o  không giam giCt, quan chê, dang bj áp diing các 
bin pháp giáo dic tai  dja phiiorng hoc dua vào co sâ chCta bCnh, Co sâ giáo 
diic; 

- CO phm chAt, dao  drc t6t; 

- CO h khAu thtr?:ing trü tai  tinh Quáng Trj; tir tue nhà a; 

- EMi vài nhCtn ngrai dang cOng tác t?i  các Co quan, don vj, doanh 
nghip có dóng bäo hiêm xä hôi thi phâi cO si, dOng cüa co quan, don vj dang 
cOng tác. 

4. HI si dtj tuyn: 01 b/v trI, gm: 

a) Don dr tuyn 
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CHANH VAN PHONG 
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jc.) ü 
\*\\ NUAN  DA 

yen Canh Htrng 

b) So yu 1 1ch rO rang, Co dan ánh, duçc UBND xâ, phu&ng, thj tr.n 
hoc thu truâng co quan, don vj xác nh.n trong thai han  60 ngày, tInh den ngày 
np ho so dir tuyên. 

c) Bàn sao Giy khai sinh. 

d) Bàn sao các 1°ai  Bang t6tnghip hoc Giy chirng nh.n t& nghip, 
kern theo ban gôc dé dôi chiêu khi tiêp nhn ho so. 

e) GiAy chCrng nhn sCrc khoê do bnh vin tuyn huyn, thãnh ph& thj xA 
trâ len cap trong thii han 60 ngày, tInh den ngày np ho so dir tuyën. 

f) GiAy chüng nhn thuç5c d6i tuçing uu tiên (nlu co) duc co quan cO 
thâm quyên chtrng thrc. 

g) Bàn sao h khu thi.thng trü. 

h) 02 ành 3x4 vâ 02 phong bI CO dan tern, ghi dja chi ngui nh4n. 

i) Bàn sao S bào him xä hi (nlu co). 
IV. To chu'c thuc hin 

1. Ban hành K hoch myn diving. 

2. Tip nhn h so: Tr ngày ban hành K hoach dn h& ngày 3 1/8/2020; 
(qua phOng Hành chInh - To chtrc). 

3. Thành 1p Hi dng tuyn dicing. 

4. Hcp Hi dng tuyn dvng. 

5. Lãnh do Van phOng quyt djnh tuyn ding. 

6. Giám dc Trung tarn Xüc tin DAu tu, Thixong rnai và Du ljch tinh k 
hcip dong lao dng và phân cong nhim v11. 

Trén day là K hoch tuyn dicing ngi.ri lao dng hcp dng theo Nghj 
djnh so 68/2000/ND-CP vào lam vic tai  Trung tam Xiic tiën Dàu tr, Thuong 
mai và Du ljch tinh thuc Van phOng UBND tinh!.  gvj- 

N91 n/tin: 

- Trang Web Van phông; 
- Các PVP; 
- Các Phông, Ban, Trung tam; 
- L.ru: VT, HC-TC(p). 
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