ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHỦ QUỐC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .3^ế^/TB-ƯBND

Phú Quốc, ngày /ỉ^ tháng ^ năm 2019
THỒNG BÁO

về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bô,
công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách
ở câp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của
Chính phủ vê công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ
Nội vụ hướng dân vê chức trách, tiêu chuân cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng
công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-ƯBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của ủy ban
nhân dân huyện Phú Quốc về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.
ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc thông báo kỳ xét tuyển công chức cấp xã
năm 2019 như sau:

1. Vị trí xét tuyển và điều kiện xét tuyển
1.1. Vị trí xét tuyển
- 01 chức danh Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự, trình độ Trung cấp trở
lên chuyên ngành Quân sự cơ sở, làm việc tại úy ban nhân dân xã Cửa Dương;
- 01 chức danh Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi

trường, trình độ Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, làm việc tại ủy ban
nhân dân xã Gành Dầu;

- 01 chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê - Kế hoạch, trình độ Đại
học chuyên ngành Hành chính; Văn thư lưu trữ; Thống kê; Quản trị văn phòng,
làm việc tại úy ban nhân dân thị trấn Dương Đông;
- 01 chức danh Công chức Văn hóa - Xã hội, trình độ Đại học chuyên

ngành Văn hóa; Thế dục thế thao; Thế dục thế chất, làm việc tại ủy ban nhân
dân xã Dương Tơ.

1.2. Điều kiện xét tuyển
- Người được xét tuyến phải có lý lịch rõ ràng, tuối đời từ 18 trở lên, có sức
khỏe tốt đế công tác trong ngành lâu dài;
- Tốt nghiệp trình độ chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyến;
1

- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

Riêng đối vói công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ngoài các điều
kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 36, Luật Cán bộ, công chức, còn
phải có khả năng phối họp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác
trên địa bàn tham gia xây dinig nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số
nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo

vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà
nước.

2. Hồ SO' xét tuyển gồm có
- Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo
Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

- 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 chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của
chức danh công chức dự tuyển; tmờng hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo

chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chÚTig nhận tốt nghiệp do
cơ quan có thấm quyền cấp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do tố chức y tế có thẩm quyền cấp còn trong
thời hạn là 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp
xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển, kèm theo 02
ảnh cở 4 X 6.

(Mau đơn đăng ký dự tuyển, sơ yếu lý lịch được đăng tải trên cổng thông
tin điện tử của UBND huyện Phủ Quốc: httv://phuQuoc. gỡv. vn). Hoặc ỉiên hệ
tại Phòng Nội vụ huyện Phú Quốc.

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì mẫu BOl-BNV/2007 (ghi rõ họ, tên, số
điện thoại và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ bên trong hồ sơ).
3. Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TTBTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí tuyên dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức,
viên chức.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

4.1. Thời gian nhận hồ so*: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày niêm yết công
khai (nhận hô sơ trong giờ hành chính và ngày làm việc), chỉ nhận hồ sơ trực

tiếp, không nhận hồ sơ qua bưu điện.

4.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Phú Quốc số 04
đường 30/4, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Thông báo này được đăng tải công khai trên Báo Kiên Giang, Đài Truyền
thanh - Truyên hình huyện, đăng trên trang cổng thông tin điện tử đảo Phú

Quôc của Uy ban nhân dân huyện và niêm yết công khai tại trụ sờ Phòng Nội
vụ.

Mọi thắc mắc về thông tin dự tuyển, đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ huyện

Phú Quốc qua số điện thoại 02973.994.991 để được giải đap và hướng àÌn.LỈẬí.
Nơi nhận:
- Báo Kiên Giang;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Phòng Nội vụ (5b);
- Đài TT - TH huyện (Thông báo trên đài);
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- Cổng TTĐT đảo Phú Quốc;
- ƯBND các xã, TT;
- LĐVP;

- Lưu: VT, htthoa. A\,
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