
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Văn phòng Cục Hàng 

không Việt Nam năm 2022  
 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
 

 Căn cứ Nghị định số  68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

  Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ 

về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017; 

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị hành 

chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam; 

Công văn số 7133/BGTVT-TCCB ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc giao số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; Tờ trình số 154/TTr-VP ngày 01/8/2022 của Văn 

phòng Cục Hàng không Việt Nam; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Văn phòng Cục 

Hàng không Việt Nam năm 2022 như sau: 

1. Vị trí việc làm phục vụ: 01 chỉ tiêu (nữ giới). 
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Mô tả công việc: Chuẩn bị phòng họp giao ban, các cuộc họp khác của Cục 

Hàng không Việt Nam; vệ sinh phòng làm việc của Lãnh đạo Cục và công việc 

thừa hành phục vụ khác theo phân công của Chánh Văn phòng Cục Hàng không 

Việt Nam. 

2. Vị trí việc làm bảo vệ: 02 chỉ tiêu (nam giới). 

Mô tả công việc: Quản lý, trông coi, bảo vệ trụ sở cơ quan; bảo vệ tài sản 

công; bố trí sắp xếp xe của khách đến làm việc; ổn định trật tự trị an, an toàn trong 

và bên ngoài trụ sở cơ quan; công tác PCCC, vệ sinh môi trường.   

3. Yêu cầu về điều kiện, trình độ, Hồ sơ và hình thức tuyển dụng theo Quyết 

định số 1224/QĐ-CHK ngày 09/6/2022 của Cục Hàng không Việt Nam về việc 

phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam. 

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính, từ 08 giờ 00 ngày 15/   

8/2022 đến 17 giờ 00 ngày 26/8/2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Cục, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Bộ GTVT (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Các cơ quan thuộc Cục; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

  Đinh Việt Sơn 
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