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THÔNG BÁO
Tuyển dụng cán bộ không chuyên trách tại xã Tiên Lộc

Thực hiện Thông báo số 65-TB/ĐU ngày 9/02/2022 của Đảng ủy xã Tiên Lộc 
về việc bố trí, sắp xếp chức danh người hoạt động không chuyên trách xã năm 2022. 
Nay UBND xã Tiên Lộc thông báo tuyển dụng chức danh Gia đình – Trẻ em thuộc 
cán bộ không chuyên trách UBND xã Tiên Lộc.

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Tiêu chuẩn cụ thể:
- 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: Đạt trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. 

Trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì có thể đạt trình độ sơ cấp 
chuyên môn trở lên (khi tham gia lần đầu).

- 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/TT- BTTTT 
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

3. Hồ sơ đăng ký 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 

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.

4. Thời gian:
- Nhận hồ sơ: từ ngày 10/02/2022 – 25/02/2022
- Xét duyệt hồ sơ: 25/02 – 4/03/2022
- Công bố danh sách trúng tuyển: 05/03/2022



Trên đây là Thông báo tuyển dụng cán bộ không chuyên trách xã Tiên Lộc. 
Đề nghị Trung tâm VHTT xã chỉ đạo Truyền thanh thông báo thường xuyên trên hệ 
thống của xã để nhân dân biết và đăng ký dự tuyển.

Nơi nhận:
- Trung tâm VHTT xã;
- Niêm yết tại UBND xã;
- Niêm yết tại Nhà văn hóa thôn;
- Lưu: VT, UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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