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CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 
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Số:        /TB-CHHVN 

 

  Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng của Cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam 

 

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng 

năm 2023 như sau: 

I. Số lượng lao động cần tuyển: 

1.1 Số lượng: 

Cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam cần tuyển 02 lao động hợp đồng vào làm 

việc, cụ thể: 

- Nhân viên phục vụ: 02 người. 

1.2 Vị trí việc làm và điều kiện tiêu chuẩn:  

(Mô tả vị trí việc làm và yêu cầu về điều kiện các vị trí việc làm tại Phụ lục 

01) 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực theo 

yêu cầu của vị trí việc làm, có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên; 

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; 

- 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 quy định hiện hành; 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác 

định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 



 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển  

Mỗi ứng viên nộp 01 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển, bao gồm các loại giấy tờ 

sau: 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng (theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm 

theo Thông báo); 

b) Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa 

phương nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp Hồ sơ dự tuyển; 

c) Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo chứng minh trình độ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển; 

đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định hiện hành;  

e) 02 phong bì có dán tem thư và địa chỉ, số điện thoại nhận thư và 02 ảnh 

4x6. 

Lưu ý:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng phải đảm bảo: 

+ Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào; 

+ Ảnh 4x6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ. 

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào 02 vị trí trở 

lên, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự xét tuyển hoặc hủy bỏ 

kết quả tuyển dụng. 

4. Thời hạn, địa điểm nhận Hồ sơ dự tuyển 

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 24/02/2023 

đến hết ngày 02/3/2023. 

+ Buổi sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam, Số 8 Phạm 

Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 024.37683200 



 

5. Hình thức, nội dung và thời gian tổ chức xét tuyển  

5.1 Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển lao động.   

5.2 Nội dung:  

+ Xem xét hồ sơ của người dự tuyển; 

+ Phỏng vấn trực tiếp người dự tuyển. 

5.3 Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển: 

a) Thời gian tổ chức xét tuyển: Ngày 06/3/2022. 

  b) Địa điểm: Phòng họp B, Trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Số 8 Phạm Hùng, 

Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

6. Ưu tiên trong xét tuyển lao động (vận dụng theo quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP) 

 6.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển: 

 a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết 

quả điểm phỏng vấn; 

 b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên 

nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào 

tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã 

ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan 

dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách 

như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng 

Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn; 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 

đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn. 

6.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu 

trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn. 

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển lao động  

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng lao động phải có đủ các điều kiện 

sau: 

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; 

- Có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ 

cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng đối với từng vị trí việc làm. 



 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm 

ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả 

điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì 

người đứng đầu đơn vị quyết định người trúng tuyển; 

c) Trường hợp người dự xét tuyển lao động thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ 

được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn; 

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển lao động không được bảo lưu 

kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.  

Thông báo tuyển dụng được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử 

của Cục Hàng hải Việt Nam và niêm yết tại trụ sở đơn vị. 

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các cá nhân biết, đăng ký dự tuyển./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Quyền Cục trưởng (để b/c); 

- PCT Hoàng Hồng Giang (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử Cục HHVN; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Mạnh 
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TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

(Kèm theo Thông báo số         /TB-CHHVN  ngày      /02/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam) 

 
 

 

 

 

 

 

  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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STT 

Vị trí việc làm cần 

tuyển 
Mô tả công việc của vị trí việc làm 

Mã 

VTVL 

Số lượng 

vị trí 

tuyển 

dụng 

Số lượng 

lao động 

cần tuyển 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Tổng số người   1 2  

1 Nhân viên phục vụ 

 

 

- Phục vụ các cuộc họp của cơ quan; 

- Dọn vệ sinh hàng ngày phòng làm việc của Lãnh đạo 

Cục; 

- Dọn vệ sinh các phòng họp của cơ quan. 

23.3.9 1 2 

Có lý lịch rõ ràng, có trách 

nhiệm và sức khỏe phù 

hợp với điều kiện công tác 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: …………………………………………………………………………… 

Họ và tên (chữ in): …………………………………………Giới tính:…….............. 

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

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

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

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

Trình độ văn hóa:……………………… …………………………………………… 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật (nếu có): …………………………………………… 

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): …………………...………………………....... 

Địa chỉ liên hệ:..……………………………………………………………………... 

Điện thoại: ……….…….. Fax: ………………. Email:……………………………. 

I. Quá trình đào tạo  

STT Trình độ 
Trường, cơ 

sở đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Bằng cấp / chứng chỉ 

1 
    

Chụp không quá 

06 tháng, cỡ 04 x 

06 cm, phông 

nền sáng, mắt 

nhìn thẳng, đầu 

để trần, không 

đeo kính 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày….. tháng ….. năm….. 



 

2 
    

3 
    

…     

II. Quá trình làm việc 

STT Đơn vị làm việc 
Thời gian làm việc 

(Từ tháng năm đến tháng năm) 
Vị trí việc làm 

1    

2    

…    

III. Khả năng, sở trường 

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

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

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

IV. Giấy tờ kèm theo 

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ; 

2. Giấy khám sức khỏe; 

3. Sơ yếu lí lịch tự thuật; 

4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có). 

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động hợp đồng, tôi đăng ký 

dự tuyển vào vị trí việc làm:………………….. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định 

về tuyển lao động./. 

  Người đăng ký dự tuyển 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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