ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 407/TB-UBND

Vĩnh Tường, ngày 17 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp
tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành
chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. UBND huyện Vĩnh Tường thông
báo như sau:
1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện:
Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên. Riêng người dự tuyển đối với các vị trí tại Tỉnh Đoàn thì tuổi
tối đa là 25 tuổi tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo (kể
cả trường hợp đã đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ) theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
dụng tại biểu đính kèm Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Vĩnh Phúc.
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
2. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng tại UBND huyện Vĩnh Tường:
03 chỉ tiêu.
(Chi tiết xem tại Biểu chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển công chức kèm theo Thông báo
này).
3. Nội dung thi tuyển: Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung đối với 03
phần thi là Kiến thức chung,Tin học, Ngoại ngữ bằng hình thức thi trắc nghiệm.Vòng 2
thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết.
4. Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số
138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
công chức.
5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường, TDP Đội Cấn,
Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.818.581.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/11/2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày
15/12/2021 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
(Nội dung chi tiết xem tại Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được đăng tải trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử
huyện tại địa chỉ http//www.vinhtuong.vinhphuc.gov.vn)
UBND huyện Vĩnh Tường trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- CT, CPCT UBND huyện;

- Các phòng, ban chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TT-GT điện tử huyện;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, NV.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái

BIỂU CHỈ TIÊU, CƠ CẤU THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 TẠI UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
(Kèm theo Thông báo số 407/TB-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện Vĩnh Tường)
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Quản lý đất đai
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Chỉ tiêu

Thanh tra

Yêu cầu trình độ, văn bằng, chứng chỉ
theo yêu cầu của vị trí việc làm
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Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một
Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước
trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý đất
về đất đai
đai, Địa chính.
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Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một
Thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, giải trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Kế
quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực kinh tế toán, Tài chính, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh
doanh.
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Mô tả vị trí việc làm

Ghi chú

