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

PHƢỜNG HOÀ THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 248/TB-UBND Hoà Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng ngƣời hoạt động không chuyên trách  

phƣờng Hòa Thuận năm 2020 

 

Căn cứ kế hoạch số 218/KH-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân phường về tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách 

phường Hòa Thuận năm 2020; 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thông báo tuyển dụng người hoạt 

động không chuyên trách năm 2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

1. Tình hình sử dụng biên chế: 

- Tổng biên chế được giao: 12 biên chế. 

- Đã sử dụng: 8 biên chế. 

- Chưa sử dụng: 4 biên chế. 

2. Nhu cầu tuyển dụng  

Tổng số có 1 chỉ tiêu cần tuyển dụng: Thú y. 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện dự tuyển  

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được dự tuyển công chức: 

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. 

b) Đủ 18 tuổi trở lên. 

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng. 

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

đ) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về: 

Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản 

(không phân biệt loại hình đào tạo). 

2. Những ngƣời sau đây không đƣợc dự tuyển 

a) Không cư trú tại Việt Nam. 

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

c) 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; 
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đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo 

dục. 

d) Công chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc, thì trong vòng 12 tháng 

kể từ ngày có Quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực, không được đăng ký dự 

tuyển. Trường hợp công chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, 

tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ, thì không được dự tuyển vào các cơ quan 

hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm có hành 

vi vi phạm. 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Đơn đăng ký dự tuyển;  

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, trong thời hạn 30 ngày, tính đến 

ngày nộp hồ sơ dự tuyển;  

- Bản sao giấy khai sinh;  

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được 

cơ quan có thẩm quyền chứng thực;  

- Bản sao kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;  

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp, thời hạn 

60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.  

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CHẾ ĐỘ ƢU TIÊN  

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng 

Việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thực hiện thông 

qua xét tuyển. 

2. Ƣu tiên trong tuyển dụng  

a) Người tốt nghiệp đại học có chuyên ngành phù hợp với chức danh cần 

tuyển;  

b) Người dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, 

con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con 

anh hùng lao động;  

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên trí thức trẻ tình nguyện 

tham gia phát triển nông thôn từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. 

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời gian 

Từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 09/9/2020 trong các ngày làm việc. 

Buổi sáng: Từ 7 giờ - 11 giờ 30 phút. 
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Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ. 

Thí sinh tải mẫu đăng ký tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử phường 

tại địa chỉ: http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn (mục Thông báo) 

hoặc đến Ủy ban nhân dân phường để nhận giấy đăng ký tuyển dụng theo quy 

định. 

2. Địa điểm nhận hồ sơ 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận. Số 39, đường Võ Văn Trị, phường 

Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Nếu cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Ủy ban nhân dân 

phường, số điện thoại: 02773.663.789. 

Trên đây là thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách 

phường Hòa Thuận năm 2020./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- TT Đảng Uỷ - TT HĐND phường; CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND phường;  
- MTTQ, các ngành đoàn thể phường;  
- Truyền thanh phường;  
- Lưu: VT.  
  
 Ngô Hữu Phƣớc 
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