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Hậu Giang, ngày        tháng      năm  

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn ứng viên tham gia làm việc trong ngành  

Gia công quy trình doanh nghiệp - BPO thuộc dự án Digi - Connect  

 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/8/2005 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH, ngày 12/3/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ 

tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào Trường 

CĐCĐ Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CĐCĐ, ngày 14/01/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Digi - Texx và Trường CĐCĐ Hậu Giang. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang thông báo tuyển chọn ứng viên tham 

gia làm việc trong ngành Gia công quy trình doanh nghiệp thuộc dự án Digi-Connect 

gọi tắt là BPO Digi - Connect.  

1. Lợi ích khi tham gia ứng tuyển 

Khi tham gia ứng tuyển vào Dự án BPO Digi - Connect ứng viên được hưởng 

các lợi ích cụ thể như sau: 

- Được đào tạo miễn phí 8 khóa học trực tuyến về kỹ năng xử lý dữ liệu từ cơ 

bản đến nâng cao. 

- Được cấp miễn phí chứng chỉ khi hoàn hoàn tất khóa đào tạo chuyên nghiệp 

từ Digi - Texx và ISC. 

- Cải thiện kỹ năng công nghệ thông tin và kỹ năng mềm theo thời gian biểu 

linh hoạt mà không mất phí. 

- Nâng cao kiến thức và hiểu biết về ngành BPO. 

- Cơ hội được tuyển dụng làm việc bán thời gian trong lĩnh vực BPO với mức 

thu nhập ổn định. 

- Tăng thu nhập hàng năm ít nhất 20%. 

2. Mô tả công việc - BPO 

Tùy theo năng lực của ứng viên được lựa chọn công ty sẽ phân công nhiệm vụ 

thực hiện phù hợp cơ bản gồm: 

- Nhập dữ liệu có sẵn lên hệ thống; 

- Xử lý dữ liệu theo yêu cầu. 

3. Yêu cầu đối với ứng viên 



Ứng viên tham gia phải đáp ứng các yêu cầu sau: Biết sử dụng máy vi tính để 

đánh chữ hoặc sử dụng smartphone khi tham gia khóa học. 

* Những đối tượng ưu tiên gồm:  

- Thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở lên bị mất việc do tự động hóa công nghiệp. 

- Sinh viên mới ra trường chưa có việc làm. 

- Người bị mất việc do dịch Covid-19. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Tỉnh Hậu Giang. 

- Phụ nữ có con không thể ra ngoài làm việc. 

- Người khuyết tật nhưng vẫn có khả năng hoàn thành công việc xử lý dữ liệu 

đơn giản. 

4. Cách đăng ký tham gia ứng tuyển 

Ứng viên quan tâm gửi thông tin đăng ký gồm: 

Họ và tên:......................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh:...................................................................................... 

Giới tính:......................................................................................................... 

Số điện thoại:................................................................................................... 

Số zalo (nếu chưa có thì tạo mới):.................................................................... 

Địa chỉ email (nếu chưa có thì tạo mới):............................................................ 

Facebook (nếu chưa có thì tạo mới):................................................................ 

Địa chỉ nơi cư trú:............................................................................................ 

Cho cô Nguyễn Thị Mai Trinh qua email: ntmtrinh@hgcc.edu.vn, Zalo hoặc 

nhắn tin SMS qua số: 0939.057.369. 

* Lưu ý: Ứng viên nên đăng ký sớm vì số lượng có hạn, hoạt động đăng ký sẽ 

ngưng khi đủ số lượng. 

Ứng viên sau khi đăng ký, trong vòng 03 ngày làm việc sẽ nhận được email 

hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo. 

Trên đây là thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia làm việc trong ngành Gia 

công quy trình doanh nghiệp thuộc dự án Digi - Connect gọi tắt là BPO Digi - 

Connect. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang thông báo đến toàn thể viên chức, 

nhà giáo, người lao động; và thông tin cho người thân, người quen biết đăng ký tham 

gia nếu đủ điều kiện. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Phòng/Khoa/TT; 

- Lưu: VT, NCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 
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