
Tổng
số

 Tư
pháp-

Hộ
tịch

Địa
chính -
XD…

Văn
hóa -
XH

Văn
phòng
- TK

Tài
chính-

Kế
toán - 

CHT
Quân

sự
Chuyên môn Nhóm chuyên ngành đào tạo

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Đại học trở lên

Văn thư - Lưu trữ; Hành chính; Quản
lý Nhà nước; Quản trị văn phòng;
Luật; Thống kê; Kinh tế; Xã hội học;
Văn học; Báo chí; Nội vụ; Công nghệ
thông tin.

x

2 Đại học trở lên Luật; Pháp lý. x

1 Đại học trở lên Địa chính; Quản lý đất đai. x

1 Đại học trở lên

Văn thư - Lưu trữ; Hành chính; Quản
lý Nhà nước; Quản trị văn phòng;
Luật; Thống kê; Kinh tế; Xã hội học;
Văn học; Báo chí; Nội vụ; Công nghệ
thông tin; Nông Lâm nghiệp.

x

1
Cao đẳng trở

lên
Quân sự cơ sở. x

- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp
xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực
hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo
dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng
nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân
trên địa bàn cấp xã;
- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách
đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính
sách hậu phương quân đội;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ
công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

2
Xã

Nghĩa
Đô

3

1
Xã Bảo

Hà
4

STT Đơn vị

Vị  trí cần tuyển dụng

Điều kiện riêng đối với một số vị trí tuyển dụng

BIỂU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày           tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Bảo Yên)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cần tuyển Tin học
văn

phòng
trình độ

A trở
lên



1
Cao đẳng trở

lên
Quân sự cơ sở. x

- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp
xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực
hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo
dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng
nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân
trên địa bàn cấp xã;
- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách
đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính
sách hậu phương quân đội;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ
công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

1 Đại học trở lên Địa chính; Quản lý đất đai. x

4
Xã

Xuân
Thượng

1 1 Đại học trở lên

Trồng trọt; Nông học; Khoa học cây
trồng; Khuyến nông; Phát triển Nông
thôn; Nông nghiệp; Nông - lâm kết
hợp; Chăn nuôi; Thú y.

x

5
Xã

Vĩnh
Yên

1 1 Đại học trở lên
Văn hóa; Quản lý văn hóa; Thông tin
- Truyền thông; Thể dục - Thể thao;
Du lịch; Dân tộc; Tôn giáo.

x

1 Đại học trở lên
Văn hóa; Quản lý văn hóa; Thông tin
- Truyền thông; Thể dục - Thể thao;
Du lịch; Dân tộc; Tôn giáo.

x

1 Đại học trở lên Địa chính; Quản lý đất đai. x

7
Xã Tân
Dương

1 1 Đại học trở lên

Văn thư - Lưu trữ; Hành chính; Quản
lý Nhà nước; Quản trị văn phòng;
Luật; Thống kê; Kinh tế; Xã hội học;
Văn học; Báo chí; Nội vụ; Công nghệ
thông tin.

x

1
Cao đẳng trở

lên
Quân sự cơ sở. x

- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp
xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực
hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo
dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng
nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân
trên địa bàn cấp xã;
- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách
đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính
sách hậu phương quân đội;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ
công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

1 Đại học trở lên Địa chính; Quản lý đất đai. x

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2
khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại
Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24 tháng 01
năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2

6
Xã

Minh
Tân

2

8
Thị trấn

Phố
Ràng

23
Xã

Lương
Sơn



9
Xã Tân

Tiến
2 2 Đại học trở lên

Văn thư - Lưu trữ; Hành chính; Quản
lý Nhà nước; Quản trị văn phòng;
Luật; Thống kê; Kinh tế; Xã hội học;
Văn học; Báo chí; Nội vụ; Công nghệ
thông tin; Quản lý đất đai.

x

18 2 5 2 6 0 3Cộng
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