
 

THÔNG BÁO 
Về việc tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP làm việc tại trường PTDT Nội trú THCS huyện Bảo Lạc 

 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 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; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử 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 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 24/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Lạc về việc phân bổ số người thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, 

ngày 29/11/2018 trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp năm 

2022; 

 Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 27/11/2022 của UBND huyện 

Bảo Lạc về tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

làm việc tại các trường học thuộc UBND huyện Bảo Lạc năm 2022; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

 

Số: 138b/TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Bảo Lạc, ngày 26 tháng 12 năm 2022 
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Xét Tờ trình số 30/TTr-DTNT ngày 25/12/2022 của Trường PTDT Nội trú 

THCS huyện Bảo Lạc về việc xin nhân viên cấp dưỡng. 

 UBND huyện thông báo việc tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vị trí nhân viên cấp dưỡng làm việc tại Trường 

PTDT Nội trú THCS huyện Bảo Lạc, cụ thể như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN 

Đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển quy định tại Kế hoạch số 

298/KH-UBND ngày 27/11/2022 của UBND huyện Bảo Lạc về tuyển dụng hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại các trường học 

thuộc UBND huyện Bảo Lạc năm 2022. 

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN VÀ NƠI NHẬN HỒ SƠ 

Thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 27/11/2022 

và Thông báo số 130/TB-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện về việc xét 

tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại các 

Trường học thuộc UBND huyện Bảo Lạc năm 2022. 

III. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG BỔ SUNG 

- Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 01 chỉ tiêu. 

- Vị trí tuyển dụng: nhân viên cấp dưỡng làm việc tại Trường PTDT Nội 

trú THCS huyện Bảo Lạc. 

IV. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN 

1. Hình thức: Xét tuyển theo hình thức phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ, văn 

bằng, chứng chỉ...của người đăng ký dự tuyển. 

2. Nội dung: Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục I 

của Thông báo này và Điều 6, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 

năm 2022 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. 
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Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn, thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh huyện, đăng tải 

trên trang Thông tin điện tử huyện để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

được biết và tham gia đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP làm việc tại Trường PTDT 

Nội trú THCS huyện Bảo Lạc./. 

Nơi nhận:                                                                                              

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch;  

Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND-UBND;  

- UBND các xã, thị trấn;   

- Các trường học thuộc UBND huyện;                       

- Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc;                                                                 

- Lưu: VT, NV.                   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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