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STT Chức danh công chức tuyển dụng 

Ngạch 

công 

chức 

Mã 

số 

ngạch 

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng 

Trình độ và các ngành đào tạo 

Đơn vị cần 
tuyển dụng Trình 

độ đào 
tạo 

Ngành đào tạo 

I Văn phòng - Thống kê    

1 

Phụ trách lĩnh vực: Văn phòng, thống kê cải 

cách hành chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành và 

do Chủ tịch UBND cấp xã giao. 

Chuyên 

viên 
01.003 01 Đại học 

Hành chính, Luật, Luật 

Hành chính, Quản trị Văn 

phòng, Văn thư lưu trữ, 

Hành chính Văn thư, 

Hành chính Văn phòng, 

Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng, Thống kê 

kinh tế 

UBND  

Phường 9 

II Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trƣờng   

1 

Phụ trách công tác Tài nguyên, môi trường, 

xây dựng, đô thi, giao thông trên địa bàn 

phường 

Chuyên 

viên 
01.003 01 Đại học 

Ngành địa chính, Địa 

chính môi trường, Công 

nghệ kỹ thuật môi trường, 

kỹ thuật trắc địa bản đồ, 

công nghệ kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy lợi 

UBND  

Phường 1 



2 

 

STT Chức danh công chức tuyển dụng 

Ngạch 

công 

chức 

Mã 

số 

ngạch 

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng 

Trình độ và các ngành đào tạo 

Đơn vị cần 
tuyển dụng Trình 

độ đào 
tạo 

Ngành đào tạo 

2 

Phụ trách lĩnh vực địa chính, Thu thập thông 

tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu 

về xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới 

hành chính, tài nguyên, môi trường, xây 

dựng, đô thị, giao thông. 

Chuyên 

viên 
01.003 01 Đại học 

Xây dựng;  

Quản lý đất đai;  

Địa chính môi trường 

UBND  

phường Tân 

Ngãi 

 
Phụ trách công tác tài nguyên, môi trường, 

Đô thị, giao thông nông nghiệp 

Chuyên 

viên 

01.003 01 Đại học Khoa học Môi trường. UBND  

Phường 3 

III Tài chính – Kế toán     

1 Phụ trách kế toán ngân sách phường 
Chuyên 

viên 
01.003 01 Đại học 

Kế toán ngân sách, Kế 

toán tổng hợp 

UBND  

Phường 5 

IV Công chức Văn hóa – Xã Hội     

1 

Phụ trách lao động, thương binh, xã hội, y tế, 

giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia 

đình, trẻ em và thanh niên theo quy định của 

pháp luật 

Chuyên 

viên 
01.003 01 

Đại học 

(loại 

giỏi) 

Luật kinh tế 
UBND  

Phường 2 

2 
Phụ trách Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, 

thông tin, truyền thông 

Chuyên 

viên 
01.003 01 Đại học 

Quản lý văn hóa, Văn hóa 

quần chúng, Thể dục thể 

thao 

UBND phường 

Tân Hội 

V Công chức chỉ huy trƣởng Quân sự     

1 

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 

pháp luật về Quốc phòng và các quy định 

khác có liên quan; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do Chủ tịch UBND phường giao 

Cán sự 01.004 01 
Trung 

cấp 
Quân sự 

UBND  

Phường 9 


