ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 718 /QĐ-UBND

Chi Lăng, ngày 09 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về
công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Sửa
đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 37/2020/QĐUBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế
tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Chi Lăng Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên
địa bàn huyện Chi Lăng;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 43/TTr-PNV ngày
09 tháng 3 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức của UBND các xã, thị
trấn năm 2022 gồm 17 chỉ tiêu.
(có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT. (HVBa)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vi Nông Trường
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Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 718 /QĐ-UBND ngày 09 /3/2022 của UBND huyện)
Số thứ
tự

1

2

Đơn vị

Chức danh cần
tuyển dụng

UBND xã
Bằng Hữu

Địa chính
Nông nghiệp Xây dựng và
Môi trường

UBND xã
Bằng Mạc

Địa chính
Nông nghiệp Xây dựng và
Môi trường
Văn phòng Thống kê

3

UBND xã
Chi Lăng

4

UBND thị
trấn Đồng
Mỏ

Tài chính - Kế
toán
Địa chính
Nông nghiệp –
Xây dựng –
Đô thị và Môi
trường

5

UBND xã
Gia Lộc

Địa chính
Nông nghiệp Xây dựng và
Môi trường

6

UBND xã
Hòa Bình

Văn phòng Thống kê

Số
lượng

Trình độ
chuyên môn

Chuyên ngành

Đại học trở lên

Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Trắc địa – Địa hình –Địa chính;
Đo đạc bản đồ; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; Khoa học môi trường; Kỹ thuật
môi trường; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Nông nghiệp;
Nông học; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Khuyến
nông; Chăn nuôi; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Chăn nuôi - thú y;
Khuyến nông lâm; Quản lý tài nguyên rừng; Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp; Lâm sinh;
Lâm học; Thú y; Dịch vụ thú y; Dược thú y

1

Đại học trở lên

Nông học; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Khuyến
nông; Chăn nuôi; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Quản lý tài nguyên
rừng; Lâm nghiệp; Lâm sinh

1

Đại học trở lên

Kinh tế; Quản lý Kinh tế; Văn thư hành chính; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ; Lưu trữ
học; Lưu trữ và quản lý thông tin

1

Đại học trở lên

Kế toán lao động, tiền lương; Tài chính - ngân hàng

1

Đại học trở lên

Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Khoa học môi trường; Kỹ thuật
môi trường

1

1

Đại học trở lên

Nông nghiệp; Nông học; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; trồng trọt và Bảo vệ thực
vật; Khuyến nông; Chăn nuôi; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Chăn nuôi thú y; Khuyến nông lâm; Quản lý tài nguyên rừng; Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp; Lâm
sinh; Lâm học; Thú y; Dịch vụ thú y; Dược thú y

1

Đại học trở lên

Thống kê; Kinh tế; Thống kê kinh tế; Quản lý Kinh tế; Thống kê doanh nghiệp

Ghi
chú

Số thứ
tự

Đơn vị

7

UBND xã
Hữu Kiên

8

UBND xã
Lâm Sơn

9

UBND xã
Liên Sơn

10

UBND xã
Mai Sao

11

UBND xã
Nhân Lý

Chức danh cần
tuyển dụng

Địa chính
Nông nghiệp Xây dựng và
Môi trường
Địa chính
Nông nghiệp Xây dựng và
Môi trường
Địa chính
Nông nghiệp Xây dựng và
Môi trường
Tài chính - Kế
toán
Địa chính
Nông nghiệp Xây dựng và
Môi trường

Văn phòng Thống kê

Số
lượng

Trình độ
chuyên môn

Chuyên ngành

1

Đại học trở lên

Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Trắc địa – Địa hình –Địa chính;
Đo đạc bản đồ; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; Khoa học môi trường; Kỹ thuật
môi trường; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Nông
nghiệp; Nông học; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; trồng trọt và Bảo vệ thực
vật; Khuyến nông; Chăn nuôi; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Chăn nuôi thú y; Khuyến nông lâm; Quản lý tài nguyên rừng; Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp; Lâm
sinh; Lâm học; Thú y; Dịch vụ thú y; Dược thú y

1

Đại học trở lên

Quản lý đất đai; Đo đạc địa chính

1

Đại học trở lên

Trắc địa – Địa hình – Địa chính; Đo đạc bản đồ; Đo đạc địa chính; Trắc địa công
trình; Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường;

1

Đại học trở lên

Kế toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán lao động; Tài
chính - ngân hàng; Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; Kế toán vật tư;
Kế toán ngân hàng; Kế toán xây dựng; Kế toán hợp tác xã.

Đại học trở lên

Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Trắc địa – Địa hình –Địa chính;
Đo đạc bản đồ; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; Khoa học môi trường; Kỹ thuật
môi trường; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Nông nghiệp;
Nông học; Khoa học cây trồng; trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Khuyến nông; Chăn
nuôi; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Chăn nuôi - thú y;

Đại học trở lên

Luật; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự;
Luật hình sự và tố tụng hình sự; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý công;
Hành chính học; Hành chính văn phòng; Quản lý nhà nước; Kinh tế; Quản lý Kinh tế;
Văn thư hành chính; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ và quản lý
thông tin

1

1

Ghi
chú

Số thứ
tự

12

Đơn vị

UBND xã
Quan Sơn

Chức danh cần
tuyển dụng

Số
lượng

Trình độ
chuyên môn

Địa chính
Nông nghiệp Xây dựng và
Môi trường

1

Đại học trở lên

Văn phòng Thống kê

1

Đại học trở lên

13

UBND xã
Vạn Linh

Văn hoá - Xã
hội

1

Đại học trở lên

14

UBND xã
Thượng
Cường

Văn phòng Thống kê

1

Đại học trở lên

Tổng số công chức
cần tuyển dụng

17

Chuyên ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Trắc địa – Địa hình –Địa chính;
Đo đạc bản đồ; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; Khoa học môi trường; Kỹ thuật
môi trường; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Nông nghiệp;
Nông học; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Khuyến
nông; Chăn nuôi; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Chăn nuôi - thú y;
Khuyến nông lâm; Quản lý tài nguyên rừng; Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp; Lâm sinh;
Lâm học; Thú y; Dịch vụ thú y; Dược thú y
Luật; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự;
Luật hình sự và tố tụng hình sự; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý công;
Hành chính học; Hành chính văn phòng; Quản lý nhà nước;Kinh tế; Quản lý Kinh tế;
Văn thư hành chính; Văn thư -lưu trữ; Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ và quản lý thông
tin
Quản lý văn hoá; xã hội học; Việt Nam học; Đông phương học; Văn hoá các dân tộc
thiểu số Việt Nam; Bảo tàng; Bảo tàng học; Luật; Du lịch; Quản lý thể dục; Quản lý
lao động và tiền lương và bảo trợ xã hội; Quan hệ lao động; Công tác xã hội; Lao
động – xã hội; Xã hội học; Bảo hiểm; Quản trị nhân lực; Chính sách công; Quản lý
nhà nước.
Thống kê; Kinh tế; Thống kê kinh tế; Quản lý Kinh tế; Thống kê doanh nghiệp

Ghi
chú

