
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-CĐTK II Đồng Nai, ngày     tháng    năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TCTK ngày 03/8/2020 của Tổng cục trưởng   

Tổng cục Thống kê Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Cao đẳng Thống kê II; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CĐTK II ngày 13/5/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Thống kê II về giao số lượng người làm việc và hợp đồng  

lao động năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Thống kê II; 

Theo Đề nghị ngày 20/9/2022 về việc bổ sung nhân sự và Tờ trình ngày 

04/10/2022 về việc chuyển chỉ tiêu số lượng người làm việc trả lương từ nguồn 

thu sự nghiệp năm 2022 của Phòng Tổ chức - Hành chính đã được Lãnh đạo 

trường phê duyệt; 

Căn cứ tình hình thực tế nhân sự Nhà trường; 

Trường Cao đẳng Thống kê II xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động  

hợp đồng năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:  

1.  Mục đích: 

Xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động đúng chuyên môn 

theo vị trí việc làm. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức tuyển dụng lao động hợp đồng phải bảo đảm công khai, minh bạch, 

khách quan và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn những người có trình độ, 

năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

II. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU CẦN TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU 

CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

STT Vị trí tuyển dụng 
Số lượng 

(người)  

Yêu cầu trình độ và chuyên môn  

nghiệp vụ 

1 Kế toán viên 1 

Tốt nghiệp Đại học các ngành đào tạo về  

Kế toán, Kiểm toán và các ngành khác  

liên quan. 

2 
Chuyên viên  

Quản trị tài sản 
1 

Tốt nghiệp Đại học các ngành đào tạo về 

Quản trị, Quản trị tài sản và các ngành khác 

liên quan. 



STT Vị trí tuyển dụng 
Số lượng 

(người)  

Yêu cầu trình độ và chuyên môn  

nghiệp vụ 

3 Lao động hợp đồng 68 1 
Có kinh nghiệm về xây dựng, sửa chữa nhỏ 

nhà cửa, vật kiến trúc  

 

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí  

dự tuyển, các minh chứng về kinh nghiệm làm việc (nếu có). 

2. Tiếp nhận hồ sơ 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ lao động hợp đồng: Nhận hồ sơ thường xuyên 

trước ngày xét hồ sơ và phỏng vấn. 

- Họp xét hồ sơ và phỏng vấn vào ngày 15/11/2022 và ngày 15/12/2022. 

- Ký hợp đồng lao động trong vòng 30 ngày kể từ ngày trúng tuyển. 

- Nơi nhận hồ sơ: Người dự tuyển có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức 

- Hành chính, Trường Cao đẳng Thống kê II (Phòng C1.02, gặp cô Nga) hoặc gửi 

hồ sơ qua email “tuyendunglaodongCos2@gmail.com”.  

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng của Trường Cao đẳng Thống kê II./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường; 

- Trưởng các đơn vị; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Trung Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ngothile.cos2@gmail.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………….., ngày ……. tháng …….. năm …….. 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 

Kính gửi: …………………………………………. 

1. Tên tôi là (chữ in hoa): …………………………………….Giới tính:...............  

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….Tại:..........................  

3. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ...................................................................  

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: ..............................................................  

4. Dân tộc: ……………………..Tôn giáo: ............................................................ 

5. Địa chỉ đăng ký thường trú: ................................................................................ 

6. Địa chỉ đăng ký tạm trú:......................................................................................  

7. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................................  

8. Điện thoại: …………. Fax: ……….. E-mail: ..................................................  

9. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất: ...............................................................  

10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ..........................................................  

11. Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .....................................................................  

12. Ngoại ngữ: ……………………. Trình độ: ...................................................... 

Hiện đang tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, 

Đảng Cộng sản Việt Nam: ............................................................................ 

13. Quá trình đào tạo 

Stt Trường, cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng/chứng chỉ 

1       

2       

3       

14. Quá trình làm việc 

Stt Thời gian làm việc  
(từ tháng năm đến tháng năm) 

Nơi làm việc 

(tên, địa chỉ) 
Vị trí việc làm  

(tên công việc, chức vụ) 

1       

2       

3       

 

(Ảnh 3x4) 

Mẫu: PĐKDTLĐ 
 



15. Quan hệ gia đình (chồng/vợ, con) 

Stt Họ và tên 
Mối 

quan hệ 
Năm sinh 

Nơi ở  

hiện tại 
Nơi làm việc 

Vị trí  

việc làm 

1             

2             

3             

16. Khả năng, sở trường của bản thân 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào 

vị trí việc làm (tên công việc, nơi làm việc):  

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo như sau: 

- Giấy khám sức khỏe; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ. 

Tôi xin cam đoan những nội dung nói trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các 

quy định về tuyển lao động. Nếu được trúng tuyển lao động tôi xin cam kết: 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của pháp luật lao động; 

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu 

đến làm việc; 

4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu trách nhiệm về những  

thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật./. 

  Người đăng ký dự tuyển 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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