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THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện 
Nam Trà My về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện 
thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, cụ thể như sau:

I. CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN TUYỂN:

TT Chức danh Số 
lượng

1 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã 08
2 Công chức Văn phòng – Thống kê 04
3 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 04
4 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường 03
5 Công chức Văn hóa – Xã hội 09

Tổng cộng 28
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ 

TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:
1. Đối tượng: 

Là người có nguyện vọng vào làm việc tại Ủy ban nhân các xã thuộc huyện 
Nam Trà My.

2. Điều kiện

2.1. Điều kiện chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt 
dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển 
công chức cấp xã:

- Là công dân Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Trà My;
- Có Phiếu dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng được Ủy ban nhân dân xã nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;
- Có đủ phẩm chất, đạo đức tốt;
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- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển nhưng không 
được trái với quy định của pháp luật. 

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành 
xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, 
cơ sở giáo dục.

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2.2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí tuyển dụng

- Chức danh công chức Văn phòng – Thống kê:

+ Có bằng trung cấp chuyên môn trở lên các chuyên ngành sau: Văn thư, lưu 
trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, ngữ văn, triết học, 
kinh tế chính trị, thống kê, công nghệ thông tin, quản trị học, quản trị nhân sự, 
quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng; các nhóm ngành về luật, kinh tế, văn 
hóa, xã hội.

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ 
ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng 
được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch:

+ Có bằng trung cấp trở lên các chuyên ngành sau: các nhóm ngành về luật, 
kinh tế - luật, hành chính, quản lý nhà nước.

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ 
ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng 
được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và Môi 
trường:

+ Có bằng trung cấp trở lên các chuyên ngành sau: các nhóm ngành về địa 
chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kỹ thuật hạ 
tầng đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật, các ngành đào tạo 
về nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi.

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ 
ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng 
được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị trí việc làm.
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- Chức danh công chức Văn hóa – Xã hội:

+ Có bằng trung cấp trở lên các chuyên ngành sau: các nhóm ngành về Văn 
hóa, văn hóa - thông tin, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, lịch sử, bảo tàng, 
triết học, ngữ văn, Việt Nam học, đông phương học, lao động, xã hội học, tiền 
lương, bảo hiểm, công tác xã hội, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, hành chính; 
nhóm ngành về luật, kinh tế.

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ 
ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng 
được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã:

+ Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 17 Thông tư liên 
tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với 
Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và các quy 
định pháp luật chuyên ngành khác.

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ 
ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng 
được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn

Người dự tuyển công chức cấp xã phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu 
chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 3 Nghị định số 
112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, 
phường, thị trấn và Điều 6, Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Ngoài những tiêu chuẩn 
quy định, thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 17 Thông tư liên 
tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với 
Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và các quy 
định pháp luật chuyên ngành khác.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Theo quy định tại Khoản 4 mục III Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 

09/8/2021 của UBND huyện Nam Trà My.
5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức cấp xã
Theo quy định tại Khoản 5 mục III Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 

09/8/2021 của UBND huyện Nam Trà My.
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III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, LỆ PHÍ 
DỰ TUYỂN:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong 
giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 10/8/2021 đến hết ngày 10/9/2021.

2. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My (Thôn 1, xã Trà Mai, huyện 
huyện Nam Trà My).

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 
chức, viên chức).

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
Theo quy định tại mục IV Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 09/8/2021 của 

UBND huyện Nam Trà My.
V. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP (NẾU CÓ), ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN XÉT 

TUYỂN:
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, danh mục tài liệu ôn tập; thời gian tổ 

chức ôn tập (nếu có); thời gian, địa điểm xét tuyển và các nội dung khác có liên quan, 
Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 
huyện (http://namtramy.quangnam.gov.vn mục “Tuyển dụng công chức cấp xã”).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Nam Trà My năm 
2021. Mọi vướng mắc liên hệ số điện thoại 02353.880.040 để được hướng dẫn./..

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND-UBND huyện;
- UBND các xã;
- Trung tâm VH-TT& TT-TH huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, NV.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao


		2021-08-11T08:25:09+0700
	Quảng Nam


		2021-08-11T08:45:33+0700
	Quảng Nam


		2021-08-11T08:45:40+0700
	Quảng Nam


		2021-08-11T08:45:40+0700
	Quảng Nam


		2021-08-11T08:45:41+0700
	Quảng Nam




