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THÔNG BÁO 

 V/v tuyển dụng vị trí việc làm lái xe cơ quan thuộc  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 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 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Uỷ Ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Uỷ Ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, 

biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các 

tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP của Chính phủ) trong các cơ quan hành chính, tỉnh Sóc Trăng năm 2022; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức Hợp đồng theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Sóc Trăng năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng vị trí lái 

xe cơ quan, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển  

Người được dự tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ- 

CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ phải có đủ các điều kiện sau đây: 

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Sóc Trăng; 

- Đủ 18 tuổi trở lên;  

- Giới tính: Nam; 

- Có đơn xin làm hợp đồng; 

- Có lý lịch rõ ràng; 



- Có bằng tốt nghiệp THPT và các văn bằng, chứng chỉ theo đúng vị trí 

việc làm dự tuyển (bằng lái xe từ B2 trở lên); 

- Có năng lực và trình độ phù hợp để đảm bảo hoàn thành công việc; 

- Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên tại vị trí tuyển dụng;  

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, không dị tật. 

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành 

hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được 

xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa 

bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định có liên quan đên công việc ký kết hợp đồng. 

2. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng  

a) Chỉ tiêu tuyển dụng 

- Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-

CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2022 là: 01 chỉ tiêu. 

b) Vị trí tuyển dụng 

- Vị trí lái xe cơ quan. 

c) Mô tả công việc 

- Lái xe cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh xe, bảo quản và sử dụng tốt tài sản; 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công.   

3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự 

tuyển, số điện thoại liên hệ 

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Đơn đăng ký dự tuyển. 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, có thời hạn không quá 06 tháng so với 

thời điểm đăng ký tuyển dụng (theo mẫu quy định, có dán ảnh 4x6, đóng dấu 

giáp lai). 

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng). 

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

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

- Bản sao hộ khẩu thường trú (có công chứng). 

- Bản sao công chứng sổ bảo hiểm xã hội và các quyết định lương (nếu có). 

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 



- 02 ảnh cỡ 4x6 cùng loại chụp trong thời gian 06 tháng trở lại đây và ghi 

rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh ở mặt phía sau ảnh. 

b) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

Thời gian nộp hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2022. 

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, 

số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Số điện thoại: 0299. 3822333 – 0299.3827250.  

4. Hình thức và thời gian tuyển dụng 

Hình thức: Được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển. 

Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào tháng 11 năm 2022 tại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng./. 

 
 

 

Nơi nhận : 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Đăng Cổng thông tin  

điện tử Sở KHĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Ngoảnh 
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