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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng hợp đồng bảo tồn rùa biển năm 2020 (lần 2) 

 

Thực hiện Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí thực hiện nâng 

cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại Vườn quốc gia 

Côn Đảo năm 2020. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển 

dụng hợp đồng bảo tồn rùa biển năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Vị trí, số lượng, yêu cầu tuyển dụng, thời hạn hợp đồng và tiền lương 

a) Vị trí tuyển dụng: Hợp đồng bảo tồn rùa biển. 

b) Số lượng tuyển dụng: 03 người. 

c) Yêu cầu về trình độ, độ tuổi, giới tính, sức khỏe 

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên. 

- Độ tuổi: Từ 18 đến dưới 60 tuổi. 

- Giới tính: Nam. 

- Sức khỏe: Đủ sức khỏe để làm việc. 

d) Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng thời vụ, thời gian 06 tháng. 

đ) Tiền lương: Lương khoán 6.412.000 đồng/tháng (đã bao gồm các khoản 

đóng góp). 

2. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký (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 (theo mẫu). 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ  

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

hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ  

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày 15/7/2020. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Người đăng ký trực tiếp nộp hồ sơ vào các ngày trong 

tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật), trong giờ làm việc (buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 



11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút), hoặc gửi qua 

đường bưu điện. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Vườn quốc gia Côn 

Đảo, địa chỉ: Đường Ma Thiên Lãnh, khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 

- Điện thoại liên hệ: 0909 110 662 (gặp đ/c Doãn). 

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp 

đồng bảo tồn rùa biển năm 2020 (lần 2) để các cá nhân có nhu cầu và đáp ứng 

điều kiện nộp hồ sơ./. 

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm VHTT&TT Huyện (p/h đưa tin); 

- Ban điều hành 09 Khu dân cư (p/h thông báo);  

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo; 

- Niêm yết tại trụ sở Vườn quốc gia Côn Đảo; 

- Các PCM, HKL. 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Đình Huệ 
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