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       Sông Hinh, ngày 15 tháng 11 năm 2022. 

 THÔNG BÁO  

V/v tuyển dụng hợp đồng lao động 

 

 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 

 

 Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động; 

 Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về 

thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sử 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 lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chín phủ quy 

định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động; 

Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và số lượng Hợp đồng lao động được giao cho 

đơn vị. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh thông báo tuyển Hợp đồng 

lao động (Hợp đồng không xác định thời hạn) theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018, như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng: 01 (một) Nhân viên Tạp vụ tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.  

2. Điều kiện, tiêu chuẩn: 

 - Có một quốc tịch là Việt Nam; 

 - Đủ 18 tuổi trở lên; 

 - Có đơn xin đăng ký hợp đồng lao động; có lý lịch rõ ràng; 

 - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp (tối thiểu có bằng THPT trở lên); 



 - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

 - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ… 

 3. Lương phụ cấp và các chế độ khác: Theo quy định hiện hành. 

 4. Thời gian làm việc: Theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. 

 5. Hồ sơ dự tuyển: 

 - Đơn xin việc (theo mẫu); 

 - Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có dán ảnh 

4x6cm, đóng dấu giáp lai); 

 - Phiếu lý lịch Tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

 - Giấy khám sức khoẻ do cơ sở y tế cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến thời 

đến thời điểm nộp hồ sơ; 

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

 - Bản sao giấy khai sinh, bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân 

hoặc căn cước công dân và sổ hộ khẩu. 

 6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

 - Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

 - Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (trong giờ hành chính). Số 62 Trần Phú, thị trấn Hai 

Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 

 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên thông báo cho 

công dân có nhu cầu Hợp đồng lao động không xác định thời hạn vào vị trí Nhân 

viên Tạp vụ vào làm việc tại Chi cục huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên để nộp hồ 

sơ xin Hợp đồng theo quy định nêu trên. 

(Hồ sơ không được ký hợp đồng lao động thì không hoàn trả lại cho người nộp) 

 

  

Nơi nhận: 
- Cục THADS tỉnh Phú Yên;   

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh; 

- Đài TTTH huyện Sông Hinh; 

- Niêm yết tại Chi cục; 

- Lưu VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
                                  

 

 

 

 

   Phan Doãn Dũng 
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