
 HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
               BAN TỔ CHỨC

       *                          Hàm Thuận Bắc, ngày 15 tháng 4 năm 2021
                Số 32-TB/BTCHU

THÔNG BÁO
về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cơ quan, 

đơn vị khối Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2021
                                                  ---
Căn cứ Thông báo số 31-TB/BTCTU, ngày 13/4/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh

uỷ về việc triển khai tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị

khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021, Ban Tổ

chức Huyện uỷ thông báo việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức khối Đảng và

các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

- Văn phòng Huyện uỷ: 01 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ: 01 

- Huyện đoàn: 01 

(kèm theo Danh sách vị trí việc làm cần tuyển dụng năm 2021)

2. Ngạch công chức tuyển dụng: Chuyên viên và tương đương

3. Đối tượng đăng ký dự tuyển: Tất cả những người có đủ điều kiện quy định

tại điểm 5.1, khoản 5 dưới đây được đăng ký dự tuyển.

4. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

5. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

5.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

a- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b- Đủ 18 tuổi trở lên.

c- Có phiếu đăng ký dự tuyển.

d- Có lý lịch rõ ràng.

e- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển.

g- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

h- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

k- Riêng người dự tuyển vào các vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ

nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ phải là



đảng viên, nếu chưa là đảng viên thì phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở

thành đảng viên hoặc đang là  đối  tượng đảng (có văn bằng chứng thực) và

không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của

Trung ương.

5.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) 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 dung biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,
đưa vào cơ sở giáo duc bắt buộc.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

Thành phần hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này)

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu
người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ
không đưa vào danh sách dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong
Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường
hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo
quy định của pháp luật.

b) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị
trí tự tuyển.

c) Giấy chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng
minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

d) Ba (03) ảnh màu 3cm x 4cm (thời gian chụp trong vòng 6 tháng tính
đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh
vào mặt sau ảnh).

e) Bốn (04) phong bì gửi bảo đảm ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người
nhận.

Lưu ý: Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, có ghi số
điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13/4/2021 đến

10/5/2021.

Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (nộp tiền khi nộp hồ sơ đăng ký



dự tuyển).

8. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Ban Tổ chức Huyện uỷ Hàm

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

9. Công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021:

- Đề nghị Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện uỷ, Huyện đoàn niêm yết,

công khai Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 tại trụ sở cơ quan làm

việc từ nay đến hết ngày 10/5/2021. 

- Đề nghị Văn phòng Huyện uỷ đăng tải Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày

13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trên trang thông tin điện tử của huyện để

công dân biết, đăng ký dự tuyển. 

Ban Tổ chức Huyện uỷ thông báo đến các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực

hiện./.

Nơi nhận:                                                             TRƯỞNG BAN
- Các cơ quan, đơn vị huyện,                                           
- Đảng uỷ các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ. DIỄM-54             
 
                                                     

         Đặng Thanh Phúc



DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số 32-TB/BTCHU, ngày 15/4/2021 của Ban Tổ chức Huyện uỷ Hàm Thuận Bắc)

---

Stt Vị trí việc làm cần
tuyển

Chỉ tiêu
cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển 

Yêu cầu, tiêu chuẩn khác của vị trí cần tuyển

Trình độ chuyên
môn

Chuyên ngành cần tuyển

1 Chuyên viên Văn
phòng Huyện uỷ

1 Đại học trở lên Các ngành Khoa học, xã hội &
nhân văn.

Phải là đảng viên, nếu chưa là đảng viên thì phải có đủ điều

kiện, tiêu chuẩn để trở thành đảng viên hoặc đang là đối

tượng đảng (có văn bằng chứng thực).
2 Chuyên viên Ban

Tuyên giáo Huyện
uỷ

1 Đại học trở lên Luật; Xã hội học.

3 Chuyên viên
Huyện đoàn

1 Đại học trở lên Luật;  các ngành Khoa học,  xã
hội & nhân văn.

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi;
- Đối với các đối tượng đã có thời gian công tác ở Đoàn
Thanh niên, Mặt trận TQVN và các đoàn thể yêu cầu độ
tuổi không quá 28;
- Là đoàn viên Đoàn TNCS HCM;
- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, kiến
thức công tác đoàn, hội, đội (có Giấy chứng nhận bồi dưỡng
hoặc là Uỷ viên BCH chi đoàn, Đoàn cơ sở).

Tổng cộng: 3
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