
Mã số Tên vị trí Trình độ Chuyên ngành

1

Phòng Nội 

vụ - Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội huyện

10 9 1

23.2.31

kiêm

23.2.32

Theo dõi bình 

đẳng giới và 

giảm nghèo bền 

vững kiêm 

phòng, chống tệ 

nạn xã hội

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Tham mưu và triển khai kế hoạch trợ giúp người nghèo trên địa bàn huyện gắn với chỉ tiêu giảm hộ nghèo hàng năm. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu xóa đói giảm nghèo; tổ chức thẩm định xét vay vốn xóa đói giảm nghèo, huy động và thu hồi vốn xóa đói 

giảm nghèo đến hạn. 

- Phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện một số chương trình mục tiêu, chế độ chính sách cho người nghèo, ưu đãi học sinh, sinh viên thuộc hộ 

nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn .

- Triển khai xây dựng kế hoạch phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm, cai nghiện phục hồi, công tác quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng của các đối 

tượng.

- 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 23.2.27 Quản lý xây dựng

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp.

- Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình và kiểm tra việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình theo 

giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp.

- Lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V 

trên địa bàn.

- Thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp.

- Quản lý về nghĩa trang theo phân cấp.

- Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt hoặc tổ chức lập để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình hoặc để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

- Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc 

UBND huyện phê duyệt theo phân cấp.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ 

chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các 

mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp.

- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp; 

tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện.

- Quản lý quy hoạch đô thị;

- Các chuyên ngành xây dựng
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Trình độ đạt 

chuẩn kỹ 

năng sử 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

theo Thông 

tư số 

03/2014/TT-

BTTTT 

hoặc chứng 

chỉ tin học 

trình độ A 

trở lên

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

Tổng cộng

- 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.

Ghi chú:

- 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.

Yêu cầu trình độ

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

Đại 

học 

trở lên

- 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./.

Trình độ 

tương đương 

bậc 2 (A2) 

theo quy định 

tại Thông tư 

số 

01/2014/TT-

BGDĐT  

hoặc chứng 

chỉ tiếng Anh 

trình độ B 

NHU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2018

(kèm theo Thông báo số 612/TB-UBND ngày 27/12/2018 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)


