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  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT AN GIANG 

 CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
           

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

               

Số: 167/TB-CCPTNT An Giang, ngày 24  tháng 8 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng lao động làm việc tại các Hợp tác xã nông nghiệp 

 

Căn cứ Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh An 

Giang về việc triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, 

cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 

2020; 

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 23/7/2018 giữa Chi cục Phát triển nông 

thôn, Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng kinh tế các huyện, thị xã, thành phố 

và đại diện 10 HTX được lựa chọn theo KH số 384/KH-UBND; 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-CCPTNT ngày 25/7/2018 của Chi cục Phát 

triển nông thôn An Giang Thực hiện Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 

28/6/2018 của UBND tỉnh An Giang, giai đoạn I; 

Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao 

động về làm việc tại các HTX nông nghiệp như sau: 

1. HTX nông nghiệp Hà Bao I, ấp Hà Bao I, xã Đa Phước, huyện An 

Phú, An Giang. 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh; 

- Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01lao động, Phó Giám đốc HTX; 

- Tuổi đời: Nam giới, không quá 40 tuổi;  

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động; 

- Tiền lương: 2.760.000 đồng. (Tiền lương áp dụng theo mức lương tối 

thiểu vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính 

phủ). 

2. HTX nông nghiệp Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, Châu Phú An Giang. 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh; 

- Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01 lao động, Phó Giám đốc HTX; 

- Tuổi đời: Nam giới, không quá 40 tuổi;  

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động; 

- Tiền lương: 3.090.000 đồng. (Tiền lương áp dụng theo mức lương tối 

thiểu vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính 

phủ). 
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3. HTX nông nghiệp Phú Thuận, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu 

Phú, An Giang. 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán; 

- Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01 lao động; phụ trách Kế toán HTX; 

- Tuổi đời: Nam giới, không quá 40 tuổi;  

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động; 

- Tiền lương: 3.090.000 đồng. (Tiền lương áp dụng theo mức lương tối 

thiểu vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính 

phủ). 

4. HTX nông nghiệp Mỹ Hòa Hưng, tổ 16, ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa 

Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang. 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán; 

- Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01 lao động, phụ trách Kế toán HTX; 

- Tuổi đời: Nam giới, không quá 40 tuổi;  

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động; 

- Tiền lương: 3.530.000 đồng. (Tiền lương áp dụng theo mức lương tối 

thiểu vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính 

phủ). 

5. HTX nông nghiệp Vinacam Tri Tôn, ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, 

huyện Tri Tôn, An Giang. 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật; 

- Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01 lao động, phụ trách kinh doanh Phân 

bón, thuốc BVTV; 

- Tuổi đời: Nam giới, không quá 40 tuổi;  

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động; 

- Tiền lương: 2.760.000 đồng. (Tiền lương áp dụng theo mức lương tối 

thiểu vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính 

phủ). 

Nhận hồ sơ:  

- Thời gian: Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 07/9/2018, trong giờ làm việc 

hành chính. 

- Hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin việc, 02 ảnh chân dung 4×6, lý lịch trích ngang có xác nhận 

của địa phương; 

+ Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, CMND công chứng; 

+ Các chứng nhận khác. 
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- Nơi nhận hồ sơ: Chi cục Phát triển nông thôn; địa chỉ: số 04 Nguyễn Du, 

phương Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang. 

Để biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ phòng Kinh tế hợp tác, Chi cục Phát 

triển nông thôn, Điện thoại: 02963.853.988./. 

 

Nơi nhận:  

- Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Sở 

NN&PTNT (đăng thông báo);    

- Lưu VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

   

Nguyễn Văn Hinh 
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