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" S6: 
BEN  NgàyL'_.L.LI2 

Ye vic tuyn hç)'p dng lao lao dng Chuyn  
S6vàkhiuHS:  

Can cii' Cong van sO 5613/UBND-NC ngày 28 tháng 10 nám 2020 cüa C'hi tjcli 
UBND tinh Phz Yen "V/v thy'c hin hçip dng lao d5ng tgi các H51 Co tInh chat dqc 
thi du-ctc giao biên ché' dé' lam can c& ca'p kinh phi trên dja bàn tinh Phi Yen ", 

Can ci COng van sé' 418/UBND ngày 09 tháng 03 nàm 2023 cza UBND huyn 
FJng Xuán "V/v Cho chz trwong hQp dng lao d5ng tçii h5i DOngy huyn ". 

Can ct Ké' hogch sé' 01 /KH-HDYngày 13/3/2023 cza I-lç3i DOngy huyn F*ng 
Xuân ye tuyén hçip dOng lao dç5ng; 

Hi Dông y huyn Dng Xuân thông báo tuyn hçip dng lao dng ci th nhu sau: 
A A A I. So ltryng can tuyen: 

S chi tiêu cn tuyn hcxp dng: 01 nguii. 

II. Di ttrçrng, diu kiin, tiêu chun dàng k xét tuyn: 
liJôi tirqng, diu kiin, tiêu chun däng k xét tuyn: 

Ngui có dü các diu kiin sau day khong phân bit dan tOe,  nam, n, thành 
phân xa hOi, tin ngtrong, ton giáo du?c däng k dr tuyên hqp dông: 

- Co quc tjch Vit Nam và cix trü ti Vit Nam. 

- Co tui d&i tir 18 tu& tthlên. 

- Co dorn däng k xét tuyn. 

- Co l3 ljch rô rang. 

- DU sue khoê d thre hiên nhiêm vu. 

- TrInh dO chuyên môn: có van bang tt nghip Y sT Y h9c Co truyên tr& len. 

- Co kinh nghim chuyên mon v Dông y và có thi gian tham gia cong tác HOi 
dông y cor si tü 5 näm trà len. 

2.Nhu'ng nguroi sau day không thrç'c dàng k dir tuyên: 
- Không cix trü tti Vit Nam. 

- Mat hoc bj htn chê näng l%rc hành vi nhân sir. 

THÔNG BAO 



Quang Trung 

- Dang bj truy c(ru trách nhiêm hlnh sir, dang chp hành hoc cia chip hành xong bàn an, quyêt djnh ye hInh sir cta tôa an ma chtza duxyc xóa an tIch; dang bj áp 
ding bin pháp xi:r 1 hành chInh dua vào cc s chüa bnh, ca s giáo d%ic. 

III. Phu'o'ng thirc tuyn hQp dông: 

Bang hInh thüc xét tuyn qua thm djnh h sci: Kim tra v cãc diu kin, tiêu 
chuân, van bang, chirng chi theo yêu câu ciia vi trI vic lam can tuyên diving. 

IV. H so' dáng k xét tuyn: 
- Dn dàng k dir tuyn; 

- Bàn khai I ljch theo mu la-BNV/2007 có xac nhãn cüa cci quan 
Co thm quyên trong thi hn 06 tháng, tInh den ngày np ho sci; 

- Bàn sao các van bang, ching chI và kt qua h9c tp (co chüng thrc.) theo yeu cau cüa yj tn dr tuyén; 

- Giy chtng nhn sCrc khôe con giá trj scr ding do c quan y t dU di&i kin 
thrc khám st'rc khOe chng nhn; 

- Bàn sao h khAu thuong trU (có chzng thc); 

Tt câ h s drng trong phong bi c 24 x 33 cm (có ghi rô dja clii, s then thoaj lien lac). 

V. Th?yj gian và dja dim np hi so' däng k xét tuyn: 
1. Thôi gian np h so': Tr ngày 15/3/2023 dn h& ngày 14/4/2023, trong gRx hành chIth cüa các ngày lam vic. 

2. Bia dim nhán h so': T?i Hi Dông y huyên Dng Xuãn. 

Dia chi: Khu pM Long Thang, thi trn La hai, huyen ,D&-ig Xuãn, tinh Phü Yen. 

Trén dày là thông báo xét tuyn hp dng lao dng. Mci vAn d chixa rO d nghi 
lien he tnrc tiêp Hôi Dông y huyên (So then thoai 0981322313 gp anh Boa) dê biêt 
them chi tiêt và &rc giái dáp./. 

Noi n/ian: 
- Hci Dông y tinh Phi Yen; 
- UBND huyn; 
-PhôngNoj vuhuyn; 
- PhOng VH&fl' (DAng tâi Trang TTDT huyn); 
- TT VH —IT vã Truyên thanli- Truyên hmnh 
huyn (T/báo); 
-Liru: VT(Dy) 

TM. BCH HO! BONG Y HUYN 
Cl-lU TCH - 



UBND HUYN DONG XUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HQI BONG Y Bc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

S& 01 /KH-HDY DngXuán, ngày 13 tháng 3 nám 2023 

ICE HOACH 
Tuyn hçp dIng lao dng 

Can c& Cong van sO' 5613/UBND-NC ngày 28 tháng 10 nám 2020 cüa C'hz t/ch 
UBND tinh Phá Yen "V/v thcc hin hQp dng lao dç5ng tgi các Hç5i CO tInh chat dgc 
thiL du'qc giao biên ch d lam can c& cd'p kinh phi trên dja bàn tinh Phi Yen "; 

Can ct COng van sO' 418/UBND ngày 09 tháng 03 näm 2023 cia UBND huyn 
DngXuán "V/v Cho chñ trwong hQp dng lao d5ng tgi hçi DOngy huyn ". 

Hi Dông y huyn Dng Xuân ban hành K hoach tuyn hçip dng lao dng cii 
th nht.r sau: 

I. M!JC BICH, YEU CAU TUYEN DVNG 

1. Myc dIch 

Tuyn diing hçp dng lao dng vào lam vic ti Hti Dông y huyn; dam bâo 
chat luçing, phü hçvp vj tn vic lam, nhäm dáp irng yêu câu nhim v11 cüa Hi. 

2.Yêucâu 

- Tuyn hçip dng lao dng can cir vào nhu cu cong vic, vj trI vic lam trong 
chi tiêu biên chê di.rcc giao; 

- Vic t ehi'rc tuyn hçp dng phâi dam bão tInh cong khai, minh bach, khách 
quan va dung pháp 1u.t; 

- Ngui duçic tuyn chçn phãi dam bão dung tiêu chuAn, nàng lirc chuyên mOn, 
nghip vi can tuyên; 

- Nguii däng k dr tuyn phãi chju hoàn toàn trách nhim truâc pháp lust v 
tInh hp pháp cüa nhng giây t trong ho so dir tuyên. 

II. NO! DUNG TUYEN HOP BONG LAO BONG: 

1. Bi tirçrng, diêu kin diy tuyên 

Ngui cO dü cac diu kin sau day khOng phãn bi@ dan tc, nam, ni, thành 
phân xâ hi, tin ngixông, ton giáo &rçYc däng k dir tuyên hqp dông: 

- Co quc tjch Vit Nam và Cu trü ti Vit Nam. 

- Co tutM di tir 18 tu& tr&lên. 

- Co don däng k xét tuyn. 

- CO l ljch rô rang. 

- Dü sire khoé d thuc hiên nhiém vu. 

- Trinh d chuyên môn: cO van bang tt nghip Y si Y hçc c truyn tth len. 



- Co kinh nghiém chuyên mon v DOng y,tham gia cOng tác Hi dOng y cci sâ 
tü 5närn tth len. 

2.Nh&ng ngirô'i sau day không du'çrc dàng k dy tuyên: 
- KhOng Cu trü ti Vit Nam. 

- Mt hoc bj hin ch näng hrc hành vi nhân sir. 

- Dang bj truy ct'ru trách nhiêm hinh s1r; dang chap hành hoc dä chap hành 
xong bàn an, quyêt djnh ye hInh sir cüa tôa an ma chua dixçic xóa an tIch; dang b áp 
diing biên pháp xi l hành chinh dim vào Ca s cha bnh, cor s& giáo diic. 

3. Nhu cu cn tuyn hçrp dng lao dng: 

S chi tiêu cn tuyn hçip dng: 01 nguri. 

4. Hi ding tuyn hçp dng lao dng: 

- Hôi dng tuyn hçrp dng lao dng do Chü tjch Hi DOng y huyn quyêt djnh, 
so luçng 05 hoc 07 thành vién gôm: 

+ Chü tjch Hi dng là chü tjch Hi Dông y huyen. 

+ Phó chü tjch Hôi fMng là phó chü tjch Hi Bong y huyn. 

+ Uy vien kiêm thu k là thuing vii H.)i dông y huyn. 

± cac uy vién khac là thuäng vi Hi DOng y huyn. 

Nh1êm vu Hôi dông tuyên Iap ctc g lao dông lam viêc theo nguyen täc tap 
the, quyêt dinh theo da sO. Truàng hqp có sO kiên bang nhau thI quyêt djnh theo kiên cüa Chü tjch Hi dông. 

III. TO CHUC TUYEN DUNG HP BONG LAO BONG: 
1. Phurong thfrc tuyn ho'p dông lao dng: 

Bang hInh thirc xét tuyn qua thm djnh h sa: Kim tra v các diu kin, tiéu 
chuân, vAn bAng, chirng chi theo yéu câu cüa vj trI vic lam can tuyên diing. 

Xét ngu&i Mt nghiép có chuyên ngàrth dào tto phü hap vài vj tn vic lam theo 
thi'r tir trInh d chuyên mOn: Y sT Y hçc cô truyên tr len. 

2. Xác d!nh ngirôri trüng tuyén: 

Ngui tráng tuyn phái có dü diu kién sau: 

- Co h sa, vAn bang, chfrng chi dam báo theo quy djnh, yeu cau xét tuyn. 

-Tnrnghcp vn không xác djnh duçc nguii tthng tuyn Chü tjch Hi dtng 
xét tuyên hap dOng lao dng quyêt djnh ngui trüng tuyén. 

3. Cong khai kt qua tuyn hçrp dng lao dng: 

Trong thOri gian 07 ngày lam vic k ti ngày hoàn thành vic tuyn hap dng 
lao dông. Hôi dông tuyên hap dông lao dng dAng tái két qua trên Trang thông tin 
din tü cUa huyên va niêm yet cong khai tai trii sâ lam vic Hi Bong y huyn. 

4. Giäi quyt kin ngh (nu có): 



Trong thôri gian 07 ngày lam vic k tir ngày Hi dng tuyên hçrp dông lao 
dng cong khai kêt qua, Hôidông tuyên hp dông lao dng thirc hin giài quyêt kiên 
nghj ye kêt qua tuyên hçrp dông lao dng. Qua th&i hin nêu trên Hi dong tuyên hçp 
dông lao dng không xem xét giài quyêt. 

5. Hçrp dng di vri ngtrri truing tuyên: 

- Loi hçrp dng lao dng: Hgp &ng lao dng có thai hn 12 tháng k tir thri 
dim có hiu 1irc cira hgp dng. 

- HInh thire hqp dng: Hçrp dng lao dng phãi dirge giao kt bang van bàn và 
dirge lam thành 02 bàn, ngui lao d)ng giü 01 bàn, nguri sir ding lao dng gi 01 bàn; 

- Ch d di vth ngui lao dng: Mirc hrang chi trà cho ngirii Lao dng không 
thp han mire lircrng thi thiu vUng do ChInh phü quy djnh và các khoãn chê d bão 
him theo quy djnh. 

6. Ho so' dr tuyn và thô'i gian nhn h1 so' diy tuyn: 

6.1. Ho so' dir tuyên: 

- Dcm däng k dir tuyn; 

- Bàn khai 1 ljch theo mu la-BNV/2007 có xác nhn cüa cci quan có thâm 
quyn trong th?ji hn 06 tháng, tInh dn ngày np h sci; 

- Bàn sao các van bang, chirng chi và kt qua h9e tap ('Co chüng thc) theo yêU 
eâu cüa vj trI dr tuyn; 

- Giy chirng nhn sire khóe cOn giá trj sir diing do ca quan y t dii diu kin 
dugc khám sire khOe chirng nhn; 

- Bàn sao h khu thumg tn (có ch&ng thyc); 

Tt cá h sa drng trong phong bI e 24 x 33 cm (eo ghi rö dja ehi, s din 
thoai lien lac). 

6.2. ThO'i gian, dla  dim nhn h1 so' dir tuyên 

Thai gian nhn ha scr.' Thai gian, dja ditm nhn h scr s dirge co quan thung 
trire eiia Hi dng tuyn dung thông báo sau 

IV. TO CH1C THVC HIN: 

1. Hi Bong y huyn: 

- Niêm yát cong khai K hoeh tuyn hgp dng lao dng ciia Hi Dông y huyn 
tai tru s& lam vic. 

- Ban Chip hành Hi DOng y huyn Thông báo tuyn hçrp dng lao dng. 

- Ban Chap hành Hi DOng y huyn thành 1p Hi dng tuyn hçrp dông lao 
dng theo quy djnh. 

- Tip nhn h sa dang k dr tuyn; thông báo kt qua tuyn hqp dng lao dng. 



TM. BCII HQI DONG Y IIUYEN 
CHU TICH 

Do Quang Trung 

- Quãn 1, liru trU các tài lieu lien quan dn qua trInh tuyn ding. 

2. Phông Van hóa vã Thông tin; Trung tam Van hóa- Th thao Va Truyn 
thanh, truyên hInh huyén: 

Ph& hp dãngtãi, thông báo cong khai các ni dung lien quan dn kS' xét tuyn 
hqp dông lao dông dé các Ca than, ca quan, dGn vj có lien quan biêt và thirc hin. 

Trén day là K hoch tuyn hçip dng lao dng, yêu cu các cci quan, &in vj 
lien quan phôi hçp to cht'rc thiic hin dit kêt qua tOt.!. 

Ncrin/jân; 
- HOi Dông  y tnh Phü Yen; 
-UBNDhuyn 
- Phàng Ni viii huyn; 
- Phông VH&TT (Däng tái Trang TTDT huyn); 
- Ti' VH —Ti' và Truyên thanh - truyen hInh 
huyn (T/bao); 
- Lixu: VT (DY). 
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