
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA HIỆP TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TB-UBND Hòa Hiệp Trung, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 
---------------------------------------- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 20/4/2022 của UBND thị xã Đông Hòa 

về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Căn cứ Thông báo số 543/TB-UBND ngày 21/4/2022 của UBND thị xã Đông 

Hòa về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

UBND phường Hòa Hiệp Trung thông báo thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự 

tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thị xã Đông Hòa  năm 2022 như sau: 

1.Chỉ tiêu chuyển dụng: 12 công chức, cụ thể: 

- Chức danh Văn phòng - thống kê: 03 người  

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 03 người  

- Chức danh Văn hóa - xã hội: 02 người  

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: 03 người 

- Tài chính - kế toán: 01 người 

(Trong đó nhu cầu phường Hòa Hiệp Trung là 03 người 03 chức danh gồm: Văn 
phòng - thống kê; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội). 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam,nữ, thành 

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức. 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể như sau: 

- Chức danh Văn phòng - thống kê: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Luật, 

Nội vụ; Hành chính; Hành chính - văn phòng; Chính trị - hành chính; Lưu trữ; Văn thư - 
lưu trữ; Quản trị văn phòng; Quảng trị nguồn nhân lực; Quản lý nhà nước; Thống kê; 

Kinh tế; Quản lý kinh tế; Thư viện; Ngữ văn; Văn học. 



- Chức danh Tư pháp - hộ tịch: Tốt nghiệp Trung cấp luật trở lên. 

- Chức danh văn hóa - xã hội: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Văn hóa; Văn 
hóa - thông tin; Quản lý văn hóa; Quản lý nghệ thuật; Quản lý du lịch; Thể dục - thể 

thao; Báo chí tuyên truyền; Phát thanh - truyền hình; Ngữ văn; Hành chính; Luật; Quản 
lý nhà nước; Lao động - tiền lương; Kinh tế lao động; Công tác xã hội; Chính sách xã 

hội; Quản lý xã hội; Xã hội học. 

- Chức danh địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: Tốt nghiệp đại học trở 
lên các ngành địa chính; Trắc địa; Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch; Quy hoạch đô thị - 

nông thôn; Quản lý đất đai; Quản lý đô thị; Kỹ thuật trắc địa; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ 
thuật hạ tầng đô thị; Kinh tế xây dựng và quản lý dự án; Giao thông; Kỹ thuật công trình 

giao thông. 

- Chức danh Tài chính - kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành tài chính - 

kế toán; Tài chính nhà nước (Tài chính công); Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân 
hàng; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán ngân hàng; Kế toán – kiểm toán; Kế toán nhà nước 

(Hành chính sự nghiệp); Kiểm toán. 

3. Hồ sơ dự tuyển 

a. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu qui định) 

b. Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ (kèm theo 

bảng điểm) phù hợp với chức danh công chức; 

c. Bản sao có chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên miễn thi 
tin học (nếu có); 

d. 04 bì thư dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận. 

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/4/2022 đến ngày 21/5/2022 (trong giờ 
hành chính). 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Đông Hòa (bên trong Trụ sở 
HĐND và UBND thị xã Đông Hòa – khu phố 2, Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên). 

UBND phường thông báo cho những thí sinh có nhu cầu dự tuyển công chức cấp 
xã biết, nghiên cứu trước khi đăng ký nộp hồ sơ thi tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Phòng Nội vụ thị xã Đông Hòa, điện thoại: 0257.3531.468 để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Đài truyền thanh (tb) 
- Lưu: VT,VPUBND. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

Nguyễn Văn Trí 
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