
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức ngạch kế toán 

làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông 

dân tỉnh, cụ thể như sau: 

 

1. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

- Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa. 

- Có lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt. 

- Có bằng đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng; chứng chỉ B Anh văn; chứng chỉ 

B tin học; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán ở cơ quan, doanh nghiệp.  

- Hiểu biết về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc. 

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự 

tuyển phải được điền đầy đủ các nội dung yêu cầu trong mẫu tính đến thời điểm nộp 

phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đã khai trong phiếu).  

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. 

- Các văn bằng, chính chỉ liên quan (Công chứng). 

- Sổ hộ khẩu (Công chứng). 

- Giấy khám sức khỏe trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm dự tuyển. 

- 04 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh chân dung cỡ 3cm x 4cm. 

- Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn 

bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)…  

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

- Thời gian: Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 29/4/2021 đến 

17h00 ngày 20/5/2021. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp, Số 06 Tô 

Vĩnh Diện, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

3. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

- Hình thức: Xét tuyển. 

- Thời gian tuyển dụng: Dự kiến bắt đầu từ tháng 01/6/2021 

- Ưu tiên tốt nghiệp loại khá trở lên.. 

- Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không được trả lại. 

 

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa thông báo để người có nhu cầu đăng ký dự tuyển.  
 
 


