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THÔNG BAO
V/v tnyn ding hç'p dng lao dng lam nhân viên nu an ti các trtrô'ng
mm non cong 1p thuc qun Hoàng Mai
Cn cü Bô Lust lao dng nm 2012; Thông tu lien tjch s 06/2015t1'ILTBGDDT-BNV ngày 16/3/2015 cüa B Giáo diic và Dào tao - B Ni vi Quy djnh ye
danh mi1c khung vi trI vic lam va djnh mrc so hxçing ngui lam vic trong các Co sâ
giáo dic main non cong lip; Quyêt djnh so 07/20151QD-UBND ngày 09/4/2015 cUa
UBND thành phô Ha Ni quy djnh chê d dOi vâi lao c1ng hop dông lam nhan viên
nâu an trong các tnrxng Mâm non cong 1p trên dja bàn thãnh phO Ha Ni;
Can cr Cong van so 786/SNV-XDCQ ngày 27/4/2015 cüa S&Ni vithãnhphô
Ha Ni ye vic huàng dan mt so ni dung triên khai Quyet dinh so 07/2015/QDUBND ngày 09/4/20 15 cüa UBND thành phô Ha Ni; Cong van so 741/SNV-XDCQ
ngay 10/4/20 19 cua So Nôi vu Thanh phô ye thâm drnh KO hoach tuyén dung lao
dOng hop dOng lam nhân viên nâu an tai cac tnrang mâm non cOng lap thuôc quân
Hoàng Mai näm 2019;
Xét de ngh ciia Truông phông Ni vi Qun,
Uy ban nhãn dan qu49n Hoàng Mai thông báo tuyên dung hop dông lao dng lam
nhãn viên nau an tti các tnrô'ng mãm non Cong l.p thuc Qun (Co dan/i sách chi tiêt ye
c/il tiêu tuyên dyng kern theo).
1. Diu kin dir tuyn
Ngithi clang k xét tuyên hop dông nhân viên nâu an trong các truà'ng mâm
non cong 1p thuc qun Hoàng Mai phâi clap irng dü các tiêu chuân sau:
- "Là cOng dan Viêt Nam tr dü 18 tuôi tth len, den duâi 60 tuôi dOi v&i
nam, duài 55 tuôi dOi vci nit; ngu&i duçic k hop dông lao dng lan dâu khOng
qua 40 tuOi; dü sirc khôe dê thic hin nhimvii;
- Co h khâu thu&ng trü tai thành phô Ha NOi;
- Co 1' ljch rö rang; phâm chat chInhtrj, dao düc tot;
- Co bang tot nghip trung cap nghê nâu an trâ len hoc bang tot nghip
trung cap su phi mâm non trâ len, co chüng chi ye nghip vi nâu an.
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2.Hosodiytuyen
Don clang k xét tuyên lao dng hop dOng lam nhân viên nâu an trong các
trtr&ng mâm non cong 1p thuc qun Hoàng Mai (theo rnáu,);
So yêu l ljch tr thu.t dan ành 4x6 cm, có dóng dâu giáp lai và xác nhin
cüa co quan có thâm quyên (So yêu l ljch Co giá trj trong vOng 6 tháng tInh den
ngày nhn ho so);
Giây khai sinh, so h khâu, van bang và bang diem, chrng chi theo yêu câu
(thu sin/i nç5p bàn sao, mang theo bàn chin/i dé dói chiêu),
Gi.y chUng nhn si1c khOe can giá tn, sit diing do Trung tam y t Cp huyn
trâ len cap;
Ngixii tnrOc day dä di.rçic k hop dng lam nhân viên nâu an tai các tnrYng
mâm non can bO sung them Bàn ghi qua trmnh tham gia bão hiêm xA hi cUa co quan CO
thãni. quyên và cac giây ti lien quan den yic k hop dông lao dng;
Các giay t uu tiên (nêu co).

so duqc dirng trong tái bla cIrng cc 24 x 32 cm Co ghi danh m11c các
giây ti np và din thoai dê lien h.
Mi thI sinh chi di.rçrc cThng k) np ho so vào 01 chi tiêu lao dng hçip dông tai
01 tru?Yng cO chi tiêu tuyn, thi sinh nào vi phm s không diiçic xét duyt ho so.
Chi tip nhn ho so cüa thI sinh dã ducic cap bng tot nghip.
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3. ToA chirc tiep nhn ho so
Th?yi gian: Tü 8 gi? 00 ngày 01/8/2019 den 17h00' ngày 14/8/2019 (Gi?
hành chInh các ngày lam vic tIr thu hai den thir sáu);
Dja diem: PhOng Ni vi qun Hoàng Mai, tang 3, phông 326, UBND qun
Hoàng Mai.
4.Thôngbáoktquã
Thii gian: Sau khi có kêt qua h9p cüa Hi dông xét tuyên nhân viên nâu an
qun Hoàng Mai.
UBND Qun giao các don vj th%rc hin mt ni dung sau:
-PhOngNivii:
+ To chüc xét duyt ho so lao dng hçp dông lam than viên nâu in trong các
trtx?mg mam non cong 1p trirc thuc Qun dam bào nghiêm tüc, cong khai, minh bach,
khách quan, dan chü, cong bng, ding tiên d và dang quy djnh hin hành; tong hgp
kêt qua, báo cáo UBND Qun, S& Ni vii Thành phô danh sách thi sinh tiling tuyên
theo quy djnh.
*
+ Tiêp nhn ho so dir tuyên cüa các thi sinh theo dUng quy djnh cUa pháp lut.
-PhOng Giáo diic và Dào tao Qun:
+ Phôi hqp vâi PhOng Ni vi Qun to chtrc xét duyt ho so lao dng hqp
dOng
nhân viên nâu an trong các trithng mâm non cong 1p tric thuc Qun
cong khai, minh bach, khách quan, dan chü, cong bang, dung
dam bâo nghiêm
tiên d và dUng quy djnh hin hành.
- Van phOng HDND-UBND Qun:
+ Thông báo cOng khai kê hoach tuyên lao dng hqp dông
nhân viên
nâu an trong các truOng mâm non cong 1p tric thuc Qun nam 2019 tai Tri sr
UBND Qun; Cong thông tin dintir Qun (http://hoangmai.hanoi.gov.vn).
- Hiu trithng các trithng mâm non cong 1p trçrc Quan:
+ Niêm yet cong khai Ké hoach tuyên lao dng hqp 4ông
nhãn viên nau
an trong các tru&ng mâm non cong l Qun näm 2019 tai don vi.
+ Hoàn thin ho so và k hçip dông lao dng vói nguii trOng tuyên theo quy
djnh cüa pháp lut.
UBND qun Hoàng Mai thông báo dê các các don vj có ten trên biêt, thc hin
theo dUng quy djnh./
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Noinhân:
- TT Q4n üy-HDND Qun;
- LAnh do UI3ND Qun;
- Các phông: Ni vi, VP HDND&UBND,
GD&DT;
- Các trumg MN cong 1p thuc Qun;
- Cng Thông tin din tfi Qun;
-Liru:VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
HU TICH

Nguyn Quang Hiu

CHI TIEU TUYN D1JNG HVP BONG LAO BQNG LAM NHAN VIEN NAU AN
Ti?J CAC TR1J?JNG MAM NON CONG LALP THUQC QU4N HOANG MA!
(Kern theo Thông báo so7463/TB-UBND ngày 4 tháng nàm 2019 cia UBND Qun)
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