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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM PTNT MIỀN TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 13 /TB - TT.PTNT Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 05 năm 2020 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần 

tuyển dụng hai (02) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: 

I. TIÊU CHUẨN 

− Tốt nghiệp Đại học chính qui loại Khá trở lên: 01 chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y; 

và 01 chuyên ngành Khuyến nông & PTNT. Ưu tiên ứng viên đã có trình độ Thạc sỹ; 

− Có trình độ tin học tốt, chứng chỉ tin học văn phòng trở lên; 

− Có khả năng sử dụng tiếng Anh sẽ được ưu tiên; 

− Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc tốt với cộng đồng; 

− Độ tuổi: dưới 30 tuổi;  

− Có sức khỏe tốt; 

− Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức Phi chính phủ/các 

dự án Quốc tế và có hộ khẩu ở vùng nông thôn; 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG:  

− Xét tuyển 

− Nội dung xét tuyển gồm:  

+ Kết quả học tập của ứng viên  

+ Kết quả kiểm tra, phỏng vấn năng lực của ứng viên về Tin học, tiếng Anh, kiến 

thức chung và chuyên môn nghiệp vụ. 

− Thời gian tổ chức tuyển dụng: Dự kiến vào 26-27 tháng 05 năm 2020. 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN  

3.1. Hồ sơ dự tuyển  

− Đơn xin việc có dán ảnh 

− Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  

− Bản sao giấy khai sinh 

− Bản sao học bạ phổ thông trung học 

− Bản sao có công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp Đại học/Thạc sỹ 

− Bản sao có công chứng chứng chỉ tiếng Anh 

− Bản sao có công chứng chứng chỉ Tin học 

− Bản sao các chứng chỉ, văn bằng, giấy chứng nhận đào tạo, tập huấn có liên quan đến 

vị trí công việc dự tuyển (nếu có) 

− Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe cấp 

trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 
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3.2. Lệ phí xét tuyển 

− Lệ phí nộp hồ sơ: 50.000 đồng 

− Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ứng viên 

3.3. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển  

− Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước 17h30 ngày 22/5/2020 

− Hồ sơ nộp tại: Văn phòng Trung tâm PTNT miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế; 102 Phùng Hưng, Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại:  0234 

3529749 (máy lẻ 0); hoặc 097 8373263 (Chị Hồ Thị Nhàn) 

* Lưu ý:   

− Hồ sơ chỉ được nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy các tờ theo quy định và do 

người đăng ký dự tuyển đến nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện 

hoặc người khác nộp thay). 

− Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại cho ứng viên 

Trung tâm PTNT miền Trung thông báo và kính mời những ứng viên có đủ điều kiện và 

nguyện vọng nộp hồ sơ./. 
  

 

 

 

Nơi nhận: 

− Phòng TCHC trường ĐHNL (để báo cáo) 

− Lưu VP 

− Niêm yết tại tiền sảnh Trung tâm 

− Công bố trên trang web và facebook của 

Trung tâm, và trang web của trường  

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

GIÁM ĐỐC 

                   
TS. Trương Quang Hoàng 

 


