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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016 

 

Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo tuyển 

dụng viên chức như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó: 08 Giảng viên, 03 Chuyên viên. 

2. Yêu cầu về trình độ và chuyên ngành tuyển dụng:  
Xem chi tiết tại Website của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại 

Ninh Thuận (www.phnt.hcmuaf.edu.vn). (www.phnt.hcmuaf.edu.vn). 

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 

4. Hồ sơ dự tuyển: 

- Đơn đăng ký dự theo mẫu; 

- Sơ yếu lý lịch xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 03 tháng tính 

đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

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

tuyển (công chứng); 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của Bệnh viện quận, huyện hoặc tương đương trở lên 

(theo thông tư 14/2013/TT-BYT) và có thời hạn không quá 03 tháng tính đến ngày nộp 

hồ sơ; 

- 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh 4x6. 

 5. Lệ phí thi tuyển: 260.000đ/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 

163/TTLT- BTC - BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc hướng 

dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và dự thi nâng ngạch 

công chức, viên chức). 

 6. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ 25/04/2016 đến hết ngày 15/5/2016. 

- Lệ phí hồ sơ dự tuyển: 20.000đ/hồ sơ. 

- Địa điểm: Văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Ninh 

Thuận. 

- Số 8 Yên Ninh – Thị Trấn Khánh Hải – Huyện Ninh Hải – Tỉnh Ninh Thuận.  

- Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm 

TP.HCM tại Ninh Thuận.www.phnt.hcmuaf.edu.vn. 
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