
Mã số Tên vị trí Trình độ Chuyên ngành

1

Phòng Nội vụ 

- Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội

10 9 1

23.2.34

23.2.35

Thực hiện chính 

sách người có 

công kiêm tiền 

lương và bảo hiểm 

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm, kế hoạch các ngày lễ lớn; thực hiện nhiệm vụ 

liên quan đến chế độ chính sách người có công với cách mạng; công tác chi trả trợ cấp, phụ 

cấp cho các đối tượng hưởng chính sách lao động, người có công và chi trả trợ cấp xã hội 

hàng tháng cho đối tượng.

- Tham mưu, giúp việc cho Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách 

mạng; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây 

dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng 

chính sách xã hội.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý, trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

- Cấp thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tiếp nhận và hướng dẫn việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể của các 

doanh nghiệp; tiếp nhận các báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao 

động của các doanh nghiệp.

- Theo dõi tình hình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tại các công ty, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đại học 

trở lên

- Hành chính;

- Xã hội học;

- Lao động - tiền lương;

- Các chuyên ngành Luật;

- Các chuyên ngành Kinh tế;

- Chính sách xã hội;

- Công tác xã hội;

- Quản trị kinh doanh;

- Tài chính - Ngân hàng;

- Kế toán;

- Tài chính;

- Tài chính - Kế toán

2

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường

8 7 1 23.2.15 Quản lý đất đai

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, thực hiện công bố quy 

hoạch.

- Điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng, cập nhật thông giá đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về giá đất.

- Thẩm định, kiểm tra hồ sơ thu hồi đất, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thừa 

kế, thế chấp, tặng cho quyền sử dụng đất.

- Thẩm định, kiểm tra hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đại học 

trở lên

- Quản lý đất đai;

- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

Ghi chú:

- Về trình độ:

+ Trình độ Ngoại ngữ: Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Trình độ tin học: Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Vị trí chuyên viên: Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV 

ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ 

nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Ghi chú

Trình độ đạt 

chuẩn kỹ năng 

sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản theo 

Thông tư số 

03/2014/TT-

BTTTT hoặc 

tương đương

Trình độ tương 

đương bậc 2 

(A2) theo quy 

định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-

BGDĐT  hoặc 

tương đương 

NHU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH

NĂM 2019 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO

(kèm theo Thông báo số      207   /TB-UBND ngày  22     /  5      /2019 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo)

STT
Tên cơ quan có nhu 

cầu tuyển dụng

Số biên 

chế được 

giao

Số biên 

chế thực 

hiện

Số lượng vị 

trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Tên ngạch (mã 

ngạch)
Mô tả những nội dung chính về việc làm cụ thể của vị trí cần tuyển dụng

Yêu cầu trình độ


