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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021; Quyết định
số 2961/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều
chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng chức danh công chức Văn phòng – Thống kê và Tư pháp
– Hộ tịch cấp xã năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện thông báo nội dung tuyển
dụng như sau:
1. Số lượng chỉ tiêu và chức danh tuyển dụng: 19 chỉ tiêu của các chức
danh: Văn phòng – Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội; Địa chính –
Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Tài chính – Kế toán (có Bảng tổng hợp
chi tiết kèm theo).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại mục 2, 3, 4 phần II Kế hoạch số 151/KH-UBND
ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông về việc tuyển dụng công
chức cấp xã năm 2021.
3. Phiếu đăng dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phí dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng
ký dự tuyển (có mẫu kèm theo) hoặc gửi theo đường bưu chính kèm theo bản sao
có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp trung
học phổ thông; Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ; Bằng tốt nghiệp từ trung
cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên (nếu có);
Giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có); 02 ảnh 3x4 và 02
phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ của người đăng ký dự tuyển.
- Thời gian tiếp nhận: Kể từ ngày 15/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày
14/12/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Chư Prông, số 16, đường Trần
Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
- Phí dự tuyển: 500.000đ/hồ sơ.
4. Tài liệu ôn thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 1, Vòng 2: Do Hội
đồng thi tuyển công chức cấp xã công bố trên Trang thông tin điện tử của huyện tại
địa chỉ: https://chuprong.gialai.gov.vn để người đăng ký dự tuyển tự ôn tập và
tham gia thi tuyển.
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Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 sẽ
được Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng thi tuyển thông báo công khai trên Trang
thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: https://chuprong.gialai.gov.vn. Trong quá
trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng
Nội vụ, số điện thoại 02693. 503.366) để xem xét, giải quyết.
Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn
vị, cá nhân biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện (b/c);
- Phòng Nội vụ;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng VH&TT (đăng Website của huyện);
- UBND các xã, thị trấn (niêm yết công khai);
- Báo Gia Lai;
- Lưu: VT, UB, NV.
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