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THÔNG BÁO 

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

 

Căn cứ Nghị định 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 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 
hạn 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 709/UBND-NC ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về hợp 

đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ;  

Căn cứ Công văn số 316/SVHTTDL-TCPC ngày 22/02/2022 của Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch Phú Yên về việc giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tuyển dụng 
02 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Phú Yên Thông báo tuyển dụng 

lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP với các nội dung sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  

- Số lượng: 02 chỉ tiêu  

- Vị trí: 02 Bảo vệ. 

- Địa điểm làm việc: Sân vận động và Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu Thể dục thể thao Phú Yên (Số 98  Duy Tân, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: 

- Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân 

theo quy định của pháp luật; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; tuổi dự tuyển 
đủ từ 20 đến 50 tuổi; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

- Không trong thời gian bị truy tố trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 
tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã làm công việc nhất định có liên quan 

đến việc ký hợp đồng. 

- Trình độ đào tạo, học vấn: 12/12; Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên với chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Đơn xin việc; 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời 

hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 



- Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực); 

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (được cơ quan có thẩm 
quyền chứng thực); 

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

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có). 

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng và xác định người trúng tuyển  

a) Hình thức: Xét tuyển.  

b) Nội dung: Xét tuyển trên tiêu chuẩn, điều kiện tại Hồ sơ của người dự tuyển 
và xét duyệt trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên  

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 07/3/2022 - 25/3/2022 (trong 
giờ hành chính vào các ngày làm việc) tại Phòng Hành chính - Tài vụ, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Phú Yên. Địa chỉ: 98 Duy Tân, phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại liên hệ: 0257.3893088 hoặc 0708187677 

- Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 
thao Phú Yên và được thông báo công khai trên Báo Phú Yên; Đài Phát thanh truyền hình 

Phú Yên; Wedsite: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (svhttdl.phuyen.gov.vn) 

- Thí sinh phải trực tiếp liên hệ để được hướng dẫn và nộp hồ sơ theo thời gian, 

địa điểm nêu trên, không nhận hồ sơ qua Bưu điện và cơ quan không trả lại Hồ sơ nếu 
không trúng tuyển./. 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL;               
- Website Sở; 
- Cơ quan Báo Phú Yên; 
- Niêm yết công khai tại trụ sở TT;   

- Lưu VT, HC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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