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Số:          /KH-UBND 
 

Bảo Thắng, ngày       tháng 8 năm 2019 
 

 
KẾ HOẠCH 

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

vào làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 

  

Căn cứ 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 công lập; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng 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 Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 Ban Tổ chức - 

Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên 

chức Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tỉnh 

Lào Cai năm 2019; 

UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyển dụng mới, bổ sung theo hình thức hợp đồng lao động có phẩm chất 

đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp 

quy định và yêu cầu nhiệm vụ được giao để thực hiện một số công việc thông 

thường, đơn giản trong cơ quan. 

2. Yêu cầu 

Việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của 

Chính phủ phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan; 
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thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng theo quy định hiện hành và căn cứ 

vào chỉ tiêu được giao. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN 

1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển 

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại huyện Bảo Thắng. 

- Là nam giới, đủ 18 tuổi trở lên và có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu 

của công việc. 

- Có đơn xin tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Có năng lực và trình độ phù hợp để hoàn thành công việc. 

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành 

hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được 

xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 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. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, thị 

trấn nơi cư trú, có thời hạn không quá 30 ngày so với thời điểm đăng ký tuyển dụng. 

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

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

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

hạn không quá 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

- Bản sao hộ khẩu (có công chứng). 

- Bản sao công chứng sổ bảo hiểm xã hội và các quyết định lương (đối với 

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

nghiệp). 

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ. 

- 02 ảnh cỡ 4x6 cùng loại, chụp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp 

hồ sơ dự tuyển và ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh. 

* Ghi chú: 

- Người nộp hồ sơ dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác trong hồ sơ của mình; hồ sơ dự tuyển không trả lại cho cá nhân. 

- Nếu trong hồ sơ khai không trung thực thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự 

tuyển. 

3. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng 

3.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người. 

3.2. Vị trí tuyển dụng: 

* Vị trí Nhân viên Lái xe: 01 người 

- Tốt nghiệp THPT trở lên; 

- Có bằng lái xe hạng B2 trở lên; 

- Thông thạo các tuyến đường bộ và địa hình huyện Bảo Thắng. 

- Ưu tiên đối với những người có kinh nghiệm lái xe trong các cơ quan, đơn vị; 
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* Vị trí nhân viên Bảo vệ: 01 người 

- Tốt nghiệp THPT trở lên; 

- Ưu tiên đối với những người đã được bồi dưỡng liên quan đến nghiệp vụ bảo 

vệ, vệ sĩ; những người có trình độ sơ cấp, trung cấp điện, sửa chữa điện dân dụng. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH 

NGƯỜI TRÚNG TUYỂN 

1. Việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ thực hiện thông qua hình thức xét tuyển, dựa trên kết quả kiểm tra, 

sát hạch thông qua phỏng vấn và xem xét các điều kiện của hồ sơ dự tuyển. 

2. Nội dung phỏng vấn: Bốc thăm ngẫu nhiên 02 câu hỏi trong bộ câu hỏi 

liên quan đến các nội dung sau: 

- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện 

Bảo Thắng ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Thắng. 

- Kiến thức liên quan đến vị trí cần tuyển dụng. 

- Thời gian chuẩn bị: 05 phút; Thời gian trả lời: không quá 10 phút (không 

sử dụng tài liệu). 

3. Lệ phí xét tuyển: Không thu lệ phí xét tuyển. 

4. Cách xác định người trúng tuyển 

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

- Người trúng tuyển là người có đủ các điều kiện sau: 

+ Đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành phần hồ sơ và trình độ chuyên môn. 

+ Có điểm phỏng vấn trung bình đạt từ 50 điểm trở lên. 

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp của vị trí 

dự tuyển. 

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau Chủ tịch 

Hội đồng Tuyển dụng quyết định người trúng tuyển. 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang 

thông tin điện tử của huyện Bảo Thắng và niêm yết công khai tại nơi đăng ký hồ sơ 

dự tuyển: Từ ngày 20/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019. 

3. Thu hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 20/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019. Địa điểm 

nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Bảo Thắng (số nhà 155 

đường Cách Mạng Tháng 8 thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai). 

4. Thành lập Hội đồng Tuyển dụng để kiểm tra, sát hạch hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ theo hình thức xét tuyển: Ngày 

11/9/2019. 

5. Xét duyệt danh sách người đăng ký dự tuyển: Ngày 13/9/2019. 

6. Thông báo những người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian phỏng vấn; 

Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện 

Bảo Thắng: Ngày 16/9/2019. 

7. Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị đề phỏng vấn: Ngày 17/9/2019. 
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8. Hội đồng Tuyển dụng tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch đối với thí 

sinh dự tuyển: Ngày 20/9/2019. 

9. Thông báo kết quả phỏng vấn và niêm yết công khai kết quả phỏng vấn: 

Ngày 23/9/2019 (không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn). 

10. Thông báo kết quả trúng tuyển cho các thí sinh: Ngày 26/9/2019. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nội dung nêu trên, Phòng Nội vụ chủ động tham mưu các nội 

dung có liên quan. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng bộ câu hỏi từ 8 đến 10 câu 

liên quan đến nội dung phỏng vấn; đồng thời, phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức 

thực hiện các nội dung tuyển dụng theo quy định. 

3. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có vấn đề chưa hợp lý, Hội đồng 

Tuyển dụng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và đúng quy định hiện 

hành. 

 

Trên đây là kế hoạch của UBND huyện Bảo Thắng về việc tuyển dụng lao 

động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Văn phòng 

HĐND và UBND huyện./. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực HU, UBND huyện; 

- Ban Tổ chức HU; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Sáng 

 

 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2019-08-20T14:16:55+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Trần Minh Sáng<tmsang-baothang@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2019-08-20T16:27:04+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng<contact-baothang@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2019-08-20T16:27:12+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng<contact-baothang@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2019-08-20T16:27:25+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng<contact-baothang@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




