
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY TNHH MTV 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-XSKT               Vĩnh Phúc, ngày       tháng     năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Tuyển dụng lao động năm 2023 

 

 Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc thông báo 

tuyển dụng lao động hợp đồng, cụ thể như sau: 

             1. Nhu cầu tuyển:  

           - Số lượng tuyển:  05 người 

 - Vị trí:  

 + Nhân viên làm việc tại các phòng Kế toán, Hành chính, Kế hoạch;  

 + Nhân viên làm việc tại phòng đại diện xổ số kiến thiết các huyện, thành 

phố trực thuộc Công ty. 

 2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển 

 a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: 

- Là công dân Việt Nam, giới tính Nam, Nữ, đủ 18 tuổi trở lên, có năng 

lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh công việc.  

- Có phẩm chất đạo đức tốt. 

- Có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc.  

- Tác phong nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp từ THPT trở lên. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán, Tài 

chính, Văn thư - Lưu trữ… đáp ứng với yêu cầu của Công ty.  

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

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc 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… 

- Đang có tranh chấp lao động với cơ quan, đơn vị, địa phương khác mà 

cơ quan đơn vị, địa phương đã có văn bản thông báo. 

c) Đối tượng ưu tiên: 

- Là con, em của người quản lý, người lao động trong Công ty nếu đáp 

ứng được các yêu cầu  vị trí công việc cần tuyển dụng.  

- Người có kinh nghiệm thực tế trong hoạt động kinh doanh xổ số hoặc vị 

trí công việc cần tuyển: 
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- Người có trình độ từ Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, 

Tài chính, Kế toán, Văn thư - Lưu trữ... 

- Người có khả năng sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng, 

các trang thiết bị văn phòng, các phần mềm tin học; quản lý văn bản; kế toán,.... 

 3. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động  (có mẫu phiếu đính kèm). 

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4×6) 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở Y tế có thẩm quyền. 

- Các văn bằng, chứng chỉ được đào tạo (có công chứng hoặc chứng thực) 

- CMND hoặc CCCD có công chứng hoặc chứng thực 

- Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật. 

* Ghi chú: Người nộp hồ sơ dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác trong hồ sơ của mình; Hồ sơ dự tuyển không 

trả lại cho cá nhân đã đăng ký dự tuyển. 

 4. Hình thức tuyển dụng 

 Tuyển dụng bằng hình thức xét hồ sơ và phỏng vấn. 

 5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào các ngày 

làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 08/02/2023 đến 17h ngày 

20/02/2023  

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến 

thiết Vĩnh Phúc (nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Kiểm tra)  

(Địa chỉ: Số 359, đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc) 

  - Điện thoại liên hệ:  02113 840 958 - 0983 246 125. 

  - Emai: xosokt.vinhphuc@gmail.com 

 - Chi tiết xem tại: Website Công ty- http://xosovinhphuc.com.vn 

 Công ty trân trọng thông báo./.   

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: Sở Nội vụ; Sở LĐTBXH; 

- Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc; 
- Cổng TTĐT; Báo VP; Đài PTTH VP; 

- Chủ tịch Công ty; 
- GĐ, PGĐ Công ty; 
- Các Phòng thuộc Công ty; 

- Ban biên tập trang Web Công ty; 

- Ban tuyển dụng lao động Công ty (Hội đồng); 
- Lưu:VT, TCHCKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 

 

mailto:xosokt.vinhphuc@gmail.com
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

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

 
Ảnh chụp 

không quá 06 

tháng, 

cỡ 04 x 06 cm, 

phông nền sáng, 

mắt nhìn thẳng, đầu 

để trần, không đeo 

kính 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 

           

       Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến 

thiết Vĩnh Phúc 

 

 

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

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

Số CMND/CCCD: ……….….…… Ngày cấp: …..../……../…….. Nơi cấp:……

………………….…………………………………….………………………….. 

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

Trình độ học vấn, chuyên môn: ………………………………………………….. 

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

Tin học: ……………………………………. Trình độ: ………………………… 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên) 

 

Stt Trình độ Trường, cơ sở 

đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 

Bằng cấp / chứng 

chỉ 

1     

2     

3     

4     

5     

….     
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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    

3    

4    

5    

…    

III. Khả năng, sở trường 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

IV. Giấy tờ kèm theo 

1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng hoặc chứng thực; 

2. Giấy khám sức khỏe; 

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật; 

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

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, 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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