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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển dụng chức danh Tổ chức – Kiểm tra Đảng 

làm việc tại UBND phường Tân Quy Đông 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND phường về 

tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Tân Quy Đông năm 2021. 

 Căn cứ Công văn số 33/UBND-HC ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND 

thành phố Sa Đéc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không 

chuyên trách tại UBND phường Tân Quy Đông. 

 Nay Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông thông báo tuyển dụng chức 

danh Tổ chức – Kiểm tra Đảng làm việc tại UBND phường Tân Quy Đông, cụ 

thể như sau: 

 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không 

phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký 

dự tuyển giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách: 

 - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

 - Tuổi đời: từ 20 tuổi đến 40 tuổi; 

 - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

 - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh cần tuyển; 

 - Có phẩm chất chính trị; đạo đức tốt; 

 - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 

 - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

 2. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

 - Đơn đăng ký dự tuyển; (có mẫu sẵn tại VP.UBND phường). 

 - Bản sơ yếu lích lịch theo mẫu số 2C-BNV/2008 (có mẫu sẵn tại 

VP.UBND phường), 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; 



 - Bản sao thẻ Đảng viên. 

 3. Chức danh và số lượng cần tuyển dụng: 

 Chức danh Tổ chức - Kiểm tra Đảng: 01 người. 

 4. Trình độ chuyên môn cho chức danh: 

 Chức danh Tổ chức - Kiểm tra Đảng: có bằng tốt nghiệp chuyên môn từ 

trung cấp trở lên các ngành Hành chính công, Chính trị - hành chính, Lưu trữ - 

Quản trị văn phòng; Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, các ngành 

luật, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học, các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế kế 

hoạch, Thống kê, Việt Nam học, Quản lý kinh tế, các ngành hành chính, Xây 

dựng Đảng - Chính quyền nhà nước, Xã hội học. 

 5. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông đến hết ngày 31/3/2021. 

 Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông thông báo đến toàn thể nhân dân 

trên địa bàn phường được biết, nếu có nhu cầu việc làm xin liên hệ Văn phòng 

UBND phường, hoặc qua số điện thoại 0988 808 242 (gặp đ/c Tài)./. 

 
 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- ĐU, HĐND phường; 
- CB Truyền thanh (t/b); 

- Ban nhân dân 04 khóm; 

- Lưu: VT, (t). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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