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- Chuyên viên tổng hợp xây dựng cơ bản (mã ngạch 01.003) tại Phòng Đầu 
tư – Xây dựng: 01 chỉ tiêu. 

3. Mô tả công việc chính 

- Vị trí việc làm tại Phòng Tổng hợp – Văn xã: Thực hiện nhiệm vụ tổng 
hợp về lĩnh vực tài chính và tham mưu, đề xuất giải quyết công việc liên quan lĩnh 
vực tài chính trên địa bàn Tỉnh. 

- Vị trí việc làm tại Phòng Đầu tư – Xây dựng: Thực hiện nhiệm vụ tham 
mưu, đề xuất giải quyết công việc thuộc lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị 
trên địa bàn Tỉnh. 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

a) 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 công chức: 

- 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. 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

b) 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. 

- Cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì trong 
vòng 12 tháng kể từ ngày có Quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực không được đăng 
ký dự tuyển. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô 
hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được dự tuyển vào vị trí công tác có liên 
quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm có hành vi vi phạm. 

2. Tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người 

dự tuyển 

a) Tiêu chuẩn về ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh 
ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định 
tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam. 


