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THÔNG BÁO
Về việc tuyển chọn chức danh 

Kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm nghiệp xã Thăng Phước

Ủy ban nhân dân xã Thăng Phước thông báo tuyển chọn chức danh người hoạt 
động không chuyên trách xã phụ trách Kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm 
nghiệp xã Thăng Phước, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển chọn
- Chỉ tiêu: 01 người (ưu tiên: Nam).
- Hình thức tuyển chọn: xét tuyển.
2. Đối tượng tuyển chọn
- Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; có hộ khẩu thường 

trú tại tỉnh Quảng Nam, không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang thi hành 
quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, đang chấp hành hoặc chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án 
mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

- Về độ tuổi khi tham gia lần đầu: Không quá 35 tuổi. 
- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông. 
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên. 
- Trình độ lý luận chính trị: Sau khi được tuyển chọn phải hoàn thành lớp đào 

tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đảm nhiệm. 
- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công 
nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương trở lên.

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm 
vụ được giao; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan xác 

định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
3. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời 
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hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự 

tuyển, trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc giấy chứng 
nhận tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày 
tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Căn cước công dân.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 

20/7/2022 đến 20/08/2022.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại trụ sở UBND xã Thăng Phước (Qua ông Nguyễn 

Anh Lam, Công chức Văn phòng - thống kê. Điện thoại: 0979.878492).
5. Nội dung tuyển chọn
Nội dung chi tiết về tuyển chọn chức danh Kế hoạch - giao thông - thủy lợi - 

nông, lâm nghiệp xã Thăng Phước được quy định tại Kế hoạch số 192/KH-UBND 
ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Thăng Phước về việc tuyển chọn 
chức danh người hoạt động không chuyên trách xã Thăng Phước (được đăng tải trên 
Cổng TTĐT xã Thăng Phước tại địa chỉ http://thangphuoc.hiepduc.gov.vn/).

Trên đây là thông báo tuyển chọn chức danh người hoạt động không chuyên 
trách xã phụ trách Kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm nghiệp xã Thăng 
Phước, yêu cầu Trung tâm VH-TT xã, Trưởng các thôn thông báo rộng rãi để các 
đối tượng biết tham gia đăng ký dự tuyển./.

Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ xã, HĐND xã;
- Các ngành, Mặt trận, đoàn thể xã;
- Trung tâm VH-TT xã;
- Cổng TTĐT xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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