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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng định biên lao động
Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018
của Chính phủ về 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 báo số 301/SNV-TC, ngày 14/02/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bình
Thuận về việc thông báo định biên lao động năm 2019; Quyết định số 14/QĐUBND ngày 09/01/2019 của UBND huyện Phú Quý về việc phân bổ biên chế hành
chính, sự nghiệp năm 2019 cho các đơn vị thuộc huyện;
Căn cứ Công văn số 777/UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện về việc cho
chủ trương hợp đồng lao động trong định biên;
Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND huyện Phú
Quý về ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên
chế và mối quan hệ công tác của BQL công trình công cộng huyện Phú Quý;
Quyết định số 21/QĐ-CTCC ngày 14/6/2017 của BQL-CT công cộng huyện Phú
Quý về việc ban hành Quy chế tuyển dụng và phân công, luân chuyển định biên,
Ban quản lý công trình công cộng thông báo nhu cầu tuyển dụng định biên
lao động cụ thể như sau:
1. Số lượng cần tuyển dụng: 01 định biên
2. Vị trí việc làm: Quản lý cầu đường, đầu tư XDCB, các công trình công cộng
3. Điều kiện tuyển dụng:
3.1. Có phẩm chất, đạo đức, năng lực đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc
làm
3.2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỷ sư xây dựng.
3.3. Sức khỏe đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo (03/9/2019) đến hết ngày
14/10/2019 (30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai).
5. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Ban quản lý công trình công cộng huyện Phú Quý.
6. Hình thức thi tuyển, xét tuyển: Xét tuyển.
7. Hồ sơ nộp dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).
- Sơ yếu Lý lịch (có xác nhận của UBND xã).
- Giấy khám, chứng nhận sức khỏe.
- Bằng tốt nghiệp Đại học (Bản sao có công chứng).
Khi nhận đầy đủ hồ sơ, BQL-CT công cộng huyện Phú Quý sẽ thực hiện tổ
chức xét tuyển và thông báo theo quy trình quy định. BQL-CT công cộng huyện
Phú Quý xin thông báo./.
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