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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

Số:       3601       /TB-ĐHLN-TCCB 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016 

THÔNG BÁO 

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

 

Cơ sở chính Trường Đại học Lâm nghiệp (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) 

cần tuyển lao động hợp đồng trợ giảng, cụ thể như sau: 

I. Vị trí cần tuyển lao động hợp đồng 

1. Bộ môn Ngoại ngữ (Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh): Tuyển 01 

trợ giảng; yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh văn, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh thuộc các trường Đại học Ngoại ngữ - 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I; bằng tốt nghiệp loại khá trở lên. 

2. Bộ môn Tài chính, kế toán (Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh): 

Tuyển 02 trợ giảng; yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân 

hàng thuộc Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Công đoàn, Đại học 

Lao động - Xã hội; bằng tốt nghiệp loại khá trở lên. 

3. Bộ môn Cơ sở kỹ thuật (Khoa Cơ điện và Công trình): Tuyển 01 trợ 

giảng; yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ 

kỹ thuật ô tô thuộc các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận 

tải, Đại học Công nghiệp Hà Nội; bằng tốt nghiệp loại khá trở lên. 

4. Bộ môn Kỹ thuật cơ khí (Khoa Cơ điện và Công trình): Tuyển 01 trợ 

giảng; yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô thuộc 

các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Công 

nghiệp Hà Nội; bằng tốt nghiệp loại khá trở lên. 

5. Bộ môn Thực vật rừng (Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi 

trường): Tuyển 01 trợ giảng; yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành Quản 

lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Thực vật học thuộc các Trường 

Đại học có đào tạo ngành trên; bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên. 

6. Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng (Viện Công nghệ sinh học Lâm 

nghiệp): Tuyển 01 trợ giảng; yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ 

sinh học thuộc các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Lâm nghiệp, Đại học 

Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội; bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên. 

7. Bộ môn Kiến trúc cảnh quan (Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất): 

Tuyển 01 trợ giảng; yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành Kiến trúc, Lâm 

nghiệp đô thị thuộc các Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp; 

bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên. 
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II. Hình thức tuyển dụng lao động hợp đồng: Sát hạch chuyên môn thông qua 

thực hành soạn và giảng 01 bài trong thời lượng 45 phút (nội dung do Bộ môn 

quy định).  

III. Hồ sơ dự tuyển gồm:  

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định của nhà nước); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu gửi kèm Thông báo này); 

- Bản sao bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ …; 

- Bản sao giấy chứng nhận kết quả học tập đại học, thạc sĩ …; 

- Bản sao chứng chỉ tin học; 

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ; 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan có thẩm quyền cấp); 

- Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có); 

- 01 ảnh 4cm x 6cm; 

- 01 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận. 

IV. Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh dự thi nộp hồ sơ trực tiếp (không nhận qua 

đường bưu điện) tại địa chỉ Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị 

trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0433.724.068 

(trong giờ hành chính) từ ngày 29/ 12/2016 đến ngày 12/01/2017.  

Ghi chú: Hồ sơ không trả lại; Các giấy tờ trên không cần công chứng, nhưng người 

đăng ký dự tuyển phải ghi cam đoan trên bản sao là được sao từ bản chính, chịu trách 

nhiệm và ký tên; những người trúng tuyển sẽ được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ./.  

 

Nơi nhận:               

- Hiệu trưởng; 

- Các phó Hiệu trưởng; 

- Các đơn vị trong trường; 

- VP Đảng uỷ, Công đoàn; 

- Website Trường ĐHLN; 

- Bảng tin; 

- Lưu: VT, TCCB. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chứ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

 

Tên tôi là:………………………………………. Nam, Nữ:…………………….. 

Ngày sinh:…………………………………….... Dân tộc…………...................... 

Quê quán:………………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………........... 

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………........... 

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………….. 

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………………. 

Chuyên ngành: ……………………………………………………………............ 

Trường đào tạo: …………………………………………...................................... 

Thuộc đối tượng ưu tiên:…………………………………………………………. 

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng lao động hợp 

đồng của Trường Đại học Lâm nghiệp, tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự 

tuyển giảng viên bộ môn:………………………………………….  

Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà trường. 

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:……………………………... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khỏe 

trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn 

chỉnh lại theo đúng quy định. 

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng hủy bỏ. 

 

                                                                  Hà Nội, ngày....... tháng..... năm 201 

Người làm đơn  

(ký và ghi rõ họ tên) 
 


