
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 131 /TB-SKHCN Phú Yên, ngày13 tháng 12 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng làm tạp vụ 

 

Căn cứ Quyết định số  135/QĐ-SKHCN ngày 30/7/2021  của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc giao ký Hợp đồng lao động làm công việc  thừa hành, phục 

vụ cho Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN, Sở Khoa học  

và Công nghệ tuyển dụng lao động hợp đồng làm tạp vụ, cụ thể như sau: 

I. Vị trí, số lượng cần tuyển dụng: 

Vị trí: Nhân viên tạp vụ. 

Số lượng: 01 người. 

Nơi làm việc: tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên (08 Trần 
Phú, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

II. Điều kiện, tiêu chuẩn: 

1. Là công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam. 

2. Yêu cầu về độ tuổi: đủ 18 tuổi trở lên. 

3. Yêu cầu về trình độ: tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên. 

4. Yêu cầu về nhân thân: có lý lịch rõ  ràng,  phẩm chất chính trị,  đạo đức 

tốt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đ ng và chính sách pháp luật của 

Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của địa phương (được cơ quan có thẩm 

quyền ho c chính quyền địa phương xác nhận); có đầy đủ năng lực  hành vi dân 

sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự ho c  chấp  hành  án 

phạt tù, c i tạo không giam giữ ho c đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa 

phương ho c đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

5. Yêu cầu về sức khỏe: có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu làm công việc tạp 
vụ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên có thẩm quyền xác nhận. 

6. Có năng lực và phẩm chất cần thiết để hoàn thành công việc. 

7. Ưu tiên: người có chứng chỉ nghề theo vị trí việc làm và có kinh nghiệm 
công tác thực tế. 

III. Hồ sơ dự tuyển: 

1. Thành phần hồ sơ: 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển có dán  nh (theo mẫu); 

b) B n khai sơ yếu lý lịch có dán  nh 4x6, có xác nhận của chính quyền địa 

phương nơi cư trú có thời hạn không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 
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c) Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên  cấp  
và trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

d) Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh thư  nhân  dân ho c  căn cước 
công dân (b n photo); 

đ) B ng tốt nghiệp Trung học cơ sở (b n photo); 

e) B n photo các văn b ng, chứng chỉ khác (nếu có); 

g) B n photo sổ BHXH  và các  quyết định lương (đối với những người đã 

có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước ho c doanh nghiệp  tư 

nhân). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

IV. Hình thức tuyển dụng: 

1. Vòng 1: Xem xét hồ sơ của người dự tuyển, nếu đáp ứng thì người đăng  
ký dự tuyển sẽ được mời tham dự vòng 2. 

2. Vòng 2: Phỏng vấn người dự tuyển. 

Danh sách tham dự phỏng vấn và danh sách trúng tuyển được  thông báo  

trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: http://khcnpy.gov.vn/ 

và trực tiếp qua điện thoại. 

V. Thời gian, hình thức nhận hồ: 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 25/12/2021. 

2. Hình thức nhận hồ sơ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp tại 

Phòng Thanh tra – Hành chính tổng hợp), số 08 Trần Phú, phường 7, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên; số điện thoại: 0257.3842650. 

- Ho c người dự tuyển có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện, gửi về địa chỉ 

Sở Khoa học và Công nghệ, số 08 Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên; số điện thoại: 0257.3842650. 

VI. Thời gian, địa điểm phỏng vấn: 

1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 01/2022. 

2. Địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức phỏng vấn: 

Sở Khoa học và Công nghệ, số 08 Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

VII. Một số lưu ý: 

- Người dự tuyển t i Phiếu đăng ký dự tuyển theo Thông báo này trên 

Website của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: http://khcnpy.gov.vn/ tại 

mục “Tin tức” => “Thông báo” ho c liên hệ trực  tiếp  Sở Khoa học và Công 

nghệ (trực tiếp tại Phòng Thanh tra – Hành chính tổng hợp) để nhận mẫu Phiếu 

đăng ký dự tuyển. 
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- Người dự tuyển ph i hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển,  các  trường hợp  khai không đúng 
sự thật, gi  mạo hồ sơ sẽ bị loại khỏi danh sách dự phỏng vấn ho c bị hủy bỏ kết 

qu  xét tuyển. 

- Ứng viên dự tuyển nếu không trúng tuyển, đơn vị tuyển dụng sẽ không tr  
lại hồ sơ dự tuyển. 

- Khi được mời tham dự vòng phỏng vấn, người dự tuyển  cần mang theo  

b n chính: Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân ho c căn cước công dân, giấy 

khai sinh, các văn b ng chứng chỉ (tại mục III thông báo này) để đối chiếu. 

Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng làm tạp vụ 

thông báo đến người có nhu cầu dự tuyển biết, thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cá nhân liên hệ Sở Khoa học và 

Công nghệ (qua Phòng Thanh  tra – Hành chính tổng hợp, điện thoại: 

0257.3842.650 g p đ/c Hồng) để được hướng dẫn./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (thay b/cáo); 
- GĐ & các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan; 

- TT ƯD và CGCN (đăng lên Website); 

- Lưu: VT, VP(01). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Dương Bình Phú 

 


