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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng 

 

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 14/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ 

nguồn thu sự nghiệp năm 2021 trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc thực hiện của đơn vị, Giám đốc 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận thông báo Tuyển dụng lao 

động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận 

như sau: 

1. Điều kiện dự tuyển: 

- Số lượng: 10 người; 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành: 

+ Quản lý đất đai; 

+ Trắc địa - Bản đồ; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu 

kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc được giao; 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm, như: 

+ Chứng chỉ A tin học (hoặc tương đương) trở lên; 

+ Chứng chỉ B Anh văn (hoặc tương đương) trở lên. 

2. Quyền lợi được hưởng: 

- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo Quy định của Bộ Luật lao động hiện 

hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

- Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế... theo quy định của Nhà nước; 

3. Hồ sơ xin việc: 

- Đơn xin việc theo mẫu hiện hành; 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú; 

- Bản sao hộ khẩu thường trú; 



- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ phải phù họp được cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 

được khám sức khỏe chứng nhận theo quỵ định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT 

ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe. 

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021 cụ thể: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

Người tham gia dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tổng hợp, 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận. 

Địa chỉ: Số 339 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Điện thoại liên hệ số: 0252.3825988. 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận Thông báo trên trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ 

www.stnmt.binhthuan.gov.vn để mọi người được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở TN&MT (báo cáo); 

- Trung tâm CNTT (đăng Web); 

- BGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT, HCTH(Anh). 

PHÓ GIÁM ÐỐC 

PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Kiệt 

 

http://www.stnmt.binhthuan.gov.vn/
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