
 

  UBND TỈNH HÒA BÌNH 
SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /TB-STC 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

              Hòa Bình, ngày    tháng 12 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng  

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính Phủ 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3728/KH-STC ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài 

chính tỉnh Hoà Bình về tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.   

Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình thông báo tuyển dụng Lao động hợp đồng theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021 như sau: 

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng 

- Tuyển dụng 01 chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. 

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Lái xe. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn và nội dung, hình thức tuyển dụng 

2.1 Điều kiện, tiêu chuẩn  

Người được dự tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ phải có đủ các điều kiện sau đây: 

(1) Có Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình; 

(2) Có tuổi đời từ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi, đảm bảo sức khỏe để làm việc 

theo yêu cầu của công việc (Không bị dị tật); 

(3) Có lý lịch rõ ràng; 

(4) Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; 

(5) Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc; 

(6) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. Không trong thời gian truy cứu 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 đưa vào các cơ 

sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp 

đồng. 

2.2 Nội dung, hình thức tuyển dụng 

Nội dung sát hạch thông qua việc phỏng vấn hoặc bài kiểm tra về trình độ 

hiểu biết chung về năng lực chuyên môn của vị trí xét tuyển và xem xét các điều 

kiện của hồ sơ dự tuyển. 

3. Hồ sơ dự tuyển  
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(1) Đơn xin làm hợp đồng. 

(2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, có thời hạn không quá 01 năm so với thời 

điểm đăng ký tuyển dụng. 

(3) Bản sao giấy khai sinh (có công chứng). 

(4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng). 

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

hạn không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

(6) Bản sao hộ khẩu thường trú (có công chứng). 

(7) Bản sao công chứng số bảo hiểm xã hội và các quyết định lương (đối với 

những người đã có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước hoặc doanh 

nghiệp nhà nước).  

(8) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 

(9) 02 ảnh cỡ 4x6 cùng loại chụp trong thời gian 06 tháng trở lại đây và ghi 

rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh ở mặt phía sau ảnh. 

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ  

 - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31 tháng 12 năm 

2021. 

- Liên hệ và nộp hồ sơ theo địa chỉ: Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình. 

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hoà Bình; Điện thoại liên hệ 02183.852.106. 

Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội vụ;  

- Đài PTTH tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;                                                                 
- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng THTK đăng tải website; 

- Văn phòng sở (Ph.H); 

- Lưu: VT.        Bùi Văn Thắng 
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