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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện
Đức Huệ về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
UBND xã Mỹ Quý Đông thông báo tuyển dụng công chức xã năm 2022
như sau:
1. Chỉ tiêu cần tuyển
Số lượng chức danh cần tuyển: 01 biên chế/01 chức danh là Công chức Tư
pháp Hộ tịch.
2. Điều kiện dự tuyển
Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới
tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức
cấp xã:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
- Không cư trú tại Việt Nam.
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- 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 dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào
cơ sở giáo dục bắt buộc.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu
ban hành kèm theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.
Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại địa điểm tiếp nhận hoặc gián tiếp
hoặc gửi qua đường bưu chính.
Không tiếp nhận hồ sơ trong các trường hợp sau:

+ Hồ sơ không đúng mẫu theo quy định;
+ Hồ sơ không đúng đối tượng; không đủ tiêu chuẩn, điều kiện như quy
định.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7.5 điểm vào
kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương
binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con
thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc
hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng
5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ
tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm
vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên
theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm
thi tại vòng 2. Các giấy tờ xác nhận để xét hưởng các chế độ ưu tiên của thí sinh
phải nộp cùng hồ sơ dự tuyển.
5. Thời hạn nộp, địa điểm nộp hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển
dụng.
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Đức Huệ (KP 2, thị trấn Đông
Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).
Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức của UBND xã Mỹ Quý Đông./.
Nơi nhận:
- Phòng NV huyện;
- TT. VTTT&TT huyện (nhờ thông báo);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, các PCT.UBND xã;
- UBMTTQVN và các đoàn thể xã;
- Đài TT xã;
- Trưởng ấp 6 ấp;
- Lưu: VT.
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